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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Vakar dienos “Laisvėj” tilpo 
be jokios pastabos iš So. Bos
tono korespondenciją apie lie
tuvius biznierius. Rašytojas 
praneša, kad įsikūrė naujas biz
nierių susivienijimas iš tų, ku
rie nepasitenkinę Vaizbos Butu, 
kuriuo jodinėja smetoniniai

• gaivalai.
i '

Tas, žinoma, gerai, kad smul
kieji biznieriai šalinasi nuo 
Smetonos agentų. Prieš smeton- 

♦ laižius reikia kovot ne tik dar
bininkam, bet ir biznieriams, 
kurie simpatizuoja darbinin
kams.
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CHICAGOS VALDŽIA SKELBIA BADĄ 
150,000 BEDARBIU; DARBININKAI 
PRIVALO BALSUOT UŽ KOMUNISTUS

Bet toliau korespondentas 
dėsto kitas priežastis naujo biz
nierių susivienijimo atsiradimo. 
Girdi, “tuo pačiu sykiu jaučia
ma trūkumas tokios organizaci
jos, kuri tarnautų nariams be 
jokių politikieriškų užmačių, o 
vien savitarpinei narių gerovei, 
kiek tas reikalinga biznio bei 
profesijos reikalams.”

Vienas ‘ iš - dviejų: čionai ar
ba žaidžiama žodžiais—kalba
ma asmens, kuris nieko nenu
simano apie politiką ir politi
kierius, arba sąmoningai perša- 

. ma darbininkam^ , klaidinanti 
mintis. Kur buvęs, kur nebuvęs, i 

• matote, vėl kyšt galvą tas ne
lemtas “bepartyviškumas.” Jei
gu autorius būtų ne vien tik 
žodžiais žaidęs, tai jisai būtų 
supratęs, jog tie žmonės, ku
rie sakosi atsiskyrę nuo fašis
tų ir sutverę naują susivieniji
mą, turėjo būti pusėtini politi
kieriai, arba jie nebūtų nė su
pratę, kad reikia skirtis nuo 
Vaizbos Buto. Tai viena, ant
ra—stebuklai atsitiks: biznie-;'

Philadelphijos Policija 
Sumušė Streikierius

PHILADELPHIA, Pa. 
—Kovo 9 d. Strahn Ho
siery konmpanijos 
tu vės ’ streikierfai 
gė masinį pikietą.
cija užpuolė darbininkus 
ir pradėjo buožėmis muš
ti. Kova ėjo beveik išti
sa valandą.

Daug darbininkų sumu
šta ir sužalota. Užpuoli
me ant streikierių daly
vavo 20 policistų.

Policija kaltina 'darbi
ninkus, būk jie pradėję 
negražiais žodžiais juos 
kolioti, už tai jie turėję 
juos mušti. 'Bet tai tik 
bjaurus 
sužvėrėjusios 
pasiteisinimas, 
visuomet randa 
kus “kaltais.”

Šitas kruvinas užpuoli
mas tik dar daugiau pa
aštrins santikius ir įti
kins darbininkus, kad 
valdžia yra jų mirtinas 
l riešas.

Philadelphijos 
policijos 
Policija 

darbiniu-

IŠ LIETUVOS
Kas Kaltas

Buržuazinė spauda 
priežastis visaip rūpinasi su-

krizio

rių organizacija apsieis be po-Įversti ant Sovietų Sąjungos, 
litikos! Tiesa, organizacijos I Girdi, Sovietų Sąjunga, kalta, 

fvadai gali lošti .“bepartyviais” j kad Lietuvos linų užsienis ne- 
tam tikrais biznio išrokavi- perka arba mažai moka, kalta ir

CHICAGO, Ill.—COok pa-'tai demokratai ir republi- 
vieto valdžia ketina sustab- konai visokiais būdais ap- 
dyti bile kokią paramą be-jgaudinėja bedarbius, idant 

Chicagos gauti
pinigų, Bet Chicagos) darbininkai 

Net ir turi suprasti, j kad kaip re- 
Į“flophouses” turės užsida- ------ rrvL'~...... .......
ryti ir žiaurus badas paims 
už gerklės tūkstančius be
darbių. Kapitalistinės • įs
taigos pačios pripažįsta, 
kad šitas valdžios žygis pa
lies apie 150,000 bedarbių. 
Vadinasi, tie bedarbiai bus 
pasmerkti badui.

Chicagoje priskaitoma iki 
500,000 bedarbių. Padėtis 
nuolatos blogėja. .I v, v -i ••• i i idarbis galėtu gauti nema- Delei uzboviiimo bedar-iv. . .
bių, siūloma išleisti $2,000,-1ziau’ kal')$1'5 » savalt«’
000 vertės bonus “bedarbių i Balsuokite už Komunistų 
isušelpimui”. Bet tai kapi-'Partijos kandidatus. Komu- 
italistų skymas nukreipti be- nistų kandidatai yra šie: į 
• darbių domę nuo reikalavi-.'majorus 
imo tikros pašalpos.

Mat, dabar eina

darbiams, nes 
miestas pristigęs 
subankrutavęs.

darbininkų balsus.

■ Thompsonas, 
Cermak

publikonas 
taip demokratas 
yra jų priešai.

Tik Komunistu 
gina darbininkų 
Tiktai ( komunistai stoja už 
tikrą užlaikymą bedarbiam. 
Komunistai reikalauja, kad 
miesto valdžia paskirtų 
$75,000,000 bedarbių užlai
kymui, idant kiekvienas be-

reikalus.

—Otto Wangerin; į 
iždininkus—August Paons- 

‘miesto joe; j miesto klerką—Lydia 
•majoro rinkimų kampanija, Bennett.
4 ,

Menševikų Vadai Nuteisti Kalėti nuo 
Penkių iki Dešimties Mėty

MASKVA. — Pasibaigei Nubaustieji turi teisę per 
; prie 

du byla. Teismas išnešė, Visos-Sovietų Sąjung. Kon- 
savo nuosprendį, kuris pa-'greso Prezidiumo ir prašyti 
sirodo daug minkštesnis, susimyĮėjimo bei sumažini- 

kuris eina po Komunistų Par- 'niuose neturi gero vardo’ (taip negu daug kas tikėjosi. mo bausmės. Fai vienatine 
. . ! Bausmė uždėta sekamai:‘įstaiga, kuri turi teisę jų 

Groman, 
Ginsburg 
tunin ir 
nubausti 
kalėjimo ir dar paskui pen
kiems metams atimtos pilie-

Pabaigoje korespondentas sa-; Išnaudotojų Sauvalei Nėra tinės teisės.
Zalkin, Berlatsky, Skolov-

i VILKAVIŠKIS. — Susi- ?kY •į,..Ikof? nuteisti 8 met-

mais, bet jie neapsieis ir nega- tuo kad Lietuvos miškas pigus. garsi0]-j 14 menševiku va- 48 valandas kreiptis 
lės apsieiti be 'įjolitikos. Ir Girdi, Sovietų Sąjunga, pnveže ‘
mums svarbu, kokios politikos pigia linų, medžių ir kainas nu- 
jie laikysis: Ar jie palaikys re- mušė. Tuo tarpu štai ką mes 
voliucinį darbininkų judėjimą, matom. “Lietuvos linai .užsie-

tijos vadovybe, ar apgaudinės rašo “L. ūkininkas^), neš jie l 
darbininkus bepartyviškumu, o blogi. Lietuvos ąžuolai neti- 
tuo tarpu tarnaus stambiojo kę, o Sovietu Sąjungos daug ge- 
kapitalo partijoms —republiko- resni. Aiškus dalykas, kad kai 
nams ir demokratams? Klausi- užsienio rinkoj perteklius ir ri
mas aiškus. nų ir medžių ir ko kito, tai

kiekvienas perka tą, kas geriau.

arba at-

Kubos Valdžia Suareštavo 
33 Darbininkų
Klasės Vadus

HAVANA, Kuba.—Mie- 
sto gatvės randasi ranko
se ginkluotų spėkų. 26 
kulkosvaidžiais ginkluoti 
automobiliai laksto gat
vėmis ir terorizuoja žmo
nes.

Šitas karo stovis pa
skelbtas Havanoje prieš 
revoliucinį darbininkų 
judėjimą. Policija užpuo
lė Darbo Federacijos raš
tinę, užgriebė visus doku
mentus ir suėmė 33 drau
gus.

Kubos valdžia yra ran
kose Amerikos kapitalis
tų. Komunistų veikimas 
Kuboje ir kitose kolonijo
se ir pusiau-kolonijose 
pradeda prigyti. Wūsh- 
ingtono valdžia bijo suki
limo kolonijų bei paverg
tų tautų prieš Amerikos 
imperializmą. Štai kodėl 
Kuboje pradėtas toksi 
kruvinas teroras prieš re
voliucinius darbininkus, 
o ypač prieš komunistus.

Vėl Pradės Skolinti Pinigu 
Kitoms Šalims

NEW YORK.- Wall Stry- 
to finansiniai karaliai skel
bia, kad už 60 dienų vėl bū
sią pradėta paskolas teikti 
kapitalistinėms šalims. Sko
linimas buvęs sulaikytas 
delei baimės sukilimų Eu
ropos šalyse, užėjus didelei, 
bedarbei.

KOMUNISTU SPĖKOS CH1N1JOJ AUGA; 
MILŽINIŠKOS TERITORIJOS APLINK 
YANGTSE UPE RAUDONŲJŲ RANKOSE

koj respondento pareiškimas:
“Nepaisant Nankingo val-

New York “Timeso” 
.respondentas Abend prane-j 
ša iš Shanghajaus apie įsi- j^ios pareiškimo pradžioje 
galėjimą komunistinių .spė
kų didžiosios Yangtse upės 
srityje. Tarp kitko, jis sa-; 
ko:

I “Daugiau kaip per 200 
įmyliu ilgio abiejuose upės 
i kraštuose visa teritorija 
'randasi komunistų rankose. 
|jų apsidrūtinimo darbas ei- 
' na visais garais—ištisas 
'mylias kasama tranšėjos, 
įtaisomos kanuolės ir tt.” 
' Girdi, prekyba ant Yangtse 
/upės visai sudemoralizuota.
Užsienio imperialistu laivai L. ... u „ 
nuolatos apšaudomi? .cias iškabas. ’

Toliaus korespondentas 
sako, kad dabar eina smar
kūs mūšiai tarpe Raudono
sios Armijos ir Chiang Kai-

vasario mėnesio, kad visa 
| šita sritis būsianti apvaly
ta nuo komunistu, tyrinėji
mas parodo, kad šiandien 
raudonieji Čionai daug stip
resni, negu jie buvo kada 
nors pirmiau ir kad jie dar
buojasi be jokio kliudymo 
delei prisirengimo prie pa
vasario darbų... Važiuo
jant Yangtse upe per visus 
du šimtu mylių matysi ple
vėsuojant raudoną vėliavą 
ir propagandą skleidžian-

Vadinasi, Chiang Kai- 
sheko garsus pareiškimas, 
kad į tris mėnesius jis iš
naikins Chinijoj komunis
tus nesipildo. Net mūsų 
priešai pripažįsta, kad ko
munizmas Chinijoje mar

sheko armijos ties dideliu
miestu Ichang ant pat 
Yangtse upes kranto.

O štai svarbiausias ko-:šuoja pirmyn.

Sovietų Medis Pribus 
Amerikon Išbandymui

Darbininkų Delegacijom
Sov. Sąjungos Darys 
Atdaros

įsi-
di-Sukhanov, prašymą priimti 

mesti.
Prieš išnešant 

metų dį, pasibaigus
mui, visi iki vienam kalti
namieji dar kartą prisipa
žino prie daromų kaltini
mų. Visi sakė, kad jie už
sitarnauja augščiausios 
bausmės, bet prašė progos 
baigti savo gyvenimo die
nas darbe delei Sovietų Są
jungos, delei budavojimo 
socializmo. Visi pasmerkė ir 
atmetė Menševikų Partiją 
ir jos kontr-revoliucinius 
darbus.

Yakubovich, Pe- 
Finn-Enotajevsky 
dešimčiai

nuospren- 
klausinėji-

ko: “Ar naujoji organizacijai 
• tikrai atsakys šiam tikslui i r | 

pajėgs išsilaikyti be p.olitikie- 
4rių įtekmės, tai ateitis/ žino
ma, parodys.”

Tas draugas parodo nesupra
timą klasių kovos ir todėl pa
skleidžia tarpe darbininkų la
bai pavojingą mintį. Jis turė
tų žinot, kad ypač biznierių 
(stambių ir smulkių) -nebuvo uy^vx^v metu
ir nebus tokios organizacijos, netun net sekmadieniais. 
kaip be “politikierių įtekmės.” Maža to, uz tai, kad tarnai-
Tatai turėtų suprast ir kiek vie- ^tė kurį kartą nuėjo vakarė-, SOTlfifn
nas klasiniai sąmoningas darbi- .Jin, išnaudotojas apšaukė ją 
ni^a8;. . , . . ' paleistuve ir nugirdytam I

Tanklal darbininkus suve-. p0]įcinįnkui įkalbėjo, kad! 
dzioja visokį Klementai su savo A . ■ _/__ •_J

•“bepartyviškumu”. Lošia be- 
4)artyviškais, o tarnauja darbi
ninkų priešams.

Ribų

bankrutijęs maluninkas
Vincbergas baisiai išnaudo-

į kalėjimą^ ir trims metams 
atimtos politines teisės dar

i ja savo tarnaitę. Algos te- po^atsėdėjimo kalėjime. 
moka 40 litų mėnesiui, dirbt 
verčia nuo 5 vai. ryto iki 
vidurnakčio.'Nei laisvos va- 

I landos nei poilsio tarnaitė

Teitelbaum, Volkoff ir 
Rubin turės sėdėti kalėjime 
lenkis metus ir paskui ne

turės pilietinių teisių per

MASKVA.- Pereitą penk
tadienį iš Leningrado iš
plaukė Sovietų laivas “An- 
versole,” kuris gabena me
džius Amerikon. Tai bus 
pirmas išbandymas, ar A- 
merikos valdžia įsileis So
vietu Sąjungos medžią po 
vėliausio valstybės iždinin
ko Meliono patvarkymo. 
Jeigu neįsileis, tai tas reikš, 
kad *prekyba tarpe Ameri-

TA M A t l^S H* SOVlCtU SujUUgOS 
MASKVA. Drg. Molo-j-ampa SUparaIyžiuota. Šo-» 

tovas savo piakalboje i vįetai turės savo užsaky- 
vietų Kongrese pasakė kad duoti kitur
Sovietų valdžia jokiu budu 
nedasileis, idčmt imperialis
tinės valdžios per savo 
agentus “tyrinėtų” padėtį 
Sovietų Sąjungoje, kuomet, 
jos iš tolo bijo prisileisti 
bolševikų tyrinėjimą jų ša
lyse. Bet tuo tarpu Sovie- > 
tų valdžia l_. ____ ___
dasileis ir įsileis iš bile šalies

Susitarė Biznio Reikalais
MASKVA.- Vokiečių pra

Jauna Mergina: Auka 
Religinio Fanatizmo

GENESEE^ Ill.—Earl Ro- 
bertso duktė Ona, 21 metų 
amžiaus, buvo bažnyčiai ir 
kunigui atsidavus religijine 
fanatikė. Kunigas buvo jos 
apiekūnas visame kame. Ką 
jis pasakė, to ji klausė.

Ir štai Ona pradėjo 
vaizdinti, kad ji baisiai
■dėlė griešninkė. Todėl ko
vo 8 d., lauke siaučiant bai
siausiai audrai, Ona išbėgo 
iš stubos, visai nuogai išsi
rėdė ir puolė ant žemės at- 
pakūtavoti už savo “grie- 
kus”. Už poros valandų tė
vas išėjo savo dukters jieš- 
koti ir rado , ją sniegu ap
neštą, negyvą. •'

Tai auka religijinių nuo
dų, prieš kuriuos reikia 
darbininkam kovoti. Tąmoninkų delegacija apleido aaimninKam kovoji lą 

Maskvą ir grįžta atgal Vo-L^pą merginą nužudė baz*
L V LdljJU kJVVlC i v e? t KlVpip

su mielu noru kietijon. Ji čia buvo atvy- '
kus tartis su Sovietų vai-

jai reikia atimti pasą ir 
duot prostitutės bilietą, nes 
ji naktim valkiojas. Tarnai
tei teko visus tuos nužemi
nimus perkęst. Nuo to niek-

HELSINGFORS.— Čio
nai gautas pranešimas, būk 
įvykęs ginkluotas susikirti
mas tarpe Estonijos ir So
vietų Sąjungos parubežinių 
sargų. Sako, kad vienasKomunistai neatmeta lygiai g0 ugsimojimO ji apsigynė 

kad ^'mums'ZTbėU dCZ, nueidama pas gydytoja pa- Sovietų sargas tapo nušaų- 
nieji oportunistai. Kaipo kla-jhūdyt, jog Ji ne prosti- tas. f --'- '------ ---
sė, tiesa, biznieriai stovi prieš! tutė. Argi galima kęst tokį todėl, kad vienas 
darbininkus; bet tarpe smulkių-i išnaudojimą ir niekinimą? norėjęs pereiti per rubežių 
jų biznierių atsiranda simpati-; Mes, tarnaitės turim įsi- ir pabėgti į Sovietų Sąjun-

Susikirtimas įvykęs 
estonas

• zuojančių darbininkams ir re
mia darbininkų judėjimą. Ko
munistai tos paramos neatmeta. 

^Priešingai, jie stengiasi smul
kiuosius biznierius padaryti re
miančiais darbininkų judėjimą 
ir jų kovas prieš kapitalizmą.

traukti į bendrą darbinin
kų kovą ir nuversti fašistų 
ir išnaudotojų valdžią.

Žinia dar nepatvirtin-

Kariniai Manevrai
HONOLULU, Hawaii. — 

Čionai įvyks Amerikos ka
riniai manevrai, kad paty
rus, ar “priešas” gali už
pulti ir atimti iš Amerikos 
jos pavargtas salas. Mūšiai 
eis tarpe karinių spėkų ore 
ir ant vandens.

Tai vis Jungtinių Valsti
jų imperialistų rengimasis 
prie naujo karo. Nesenai 
kariniai manevrai buvo tar
pe laivyno ir armijos Pa
namoje, dabar tarpe laivy
no ir orlaivių, o ateinančią 
vasarą bus tarpe armijos ir 
orlaivių.

darbiu, delegacijas bei laik- ^žia delei biznio reikalų, i Juodašimtiški Kunigai 
raščių atstovus susipažinti Nors^ smulkmeniškų dnvi. ------- --------- „ -
su padėtimi Sovietų Sąjun-i™1^ 
goję. Sovietai visuomet pa
geidauja kuodaugiausia to
kių delegacijų.

Amerikos darbininkai 
siunčia savo delegaciją So
vietų Sąjungon, kuri daly
vaus Pirmosios Gegužės de
monstracijose Maskvoje.

jrti suiuinniexu&nU davi- «lv« • n • v x t 
"' i dar nepaduodama, bet Meldžiasi Pnes ZydllS 
abelnai paskelbta, kad biz
nio sutartis padaryta ir

x,xumx„vjv. įistinės valstybės viską da- 
Delegacijos pasiuntimu rū-To, kad neįsileisti Sovietų 
pinasi Soyietų Sąjungos produktų.
Draugų organizacija. *

i Thuringijoj, Vokietijos 
ateityje Sovietų prekyba su provincijoj, fašistųojanti 
Vokietija padidės. Šita su-kunigai bjauriausių priemo- 
tartis svarbi ypač dabar, nių griebiasi kovoje prieš 
kuomet Amerika, Anglija, i žydus. Jie net į maldų įdė- 
Francija ir kitos imperia-JĄ punktų, kuriame prašo-

I T 1produktų.

Visokias mintis apie “bepar- Kaune 
tyviškumą,” apie “nesikišimą į

Reakcija šėlsta
Areštuoti R. Grinbergas, H. 

iKrom ir Ch. šreiberg atiduoti 
teismui sąryšyj su pravirtimu 

literatūros.
apie “nesikišimą į Į Ištremti į Varnių koncentra- levičius ir Pr. Botirius gavo po 

šluokime laukan ;s —1—•—’ - • -

Ickovič. Kiekvienam davė po 3 
mėnesius.

Sausio 10 d. Kaune teisė Pr.
Botirią, jo žmoną Sandzikienę lju Rhonda1 sustreikavo ke- 

UZ IaixymS ^°“ turi tūkstančiai mainierių.Imunistu literatūros, š. Note- ~ . .. * , . . ?

Lau-

LONDON.—Ties mieste-

Prohibicijos Agentai 
Vartos Orlaivius

WASHINGTON. — 
kuo.se ir miškuose butlege-
riai pradėjo munšainą vir
ti ir biznį daryti. Todėl 
Prohibicijos Biuras nu
sprendė įsigyti daugybę or-

Pilviškyj Flensbergo linų 
ir skudurų apdirbimo dirb
tuvėj dirba apie 15 darbi
ninkų. Už darbą moka tik 
po 2 litus dienai. Darbo va
landos neapribotos. Kolio- 
nės ir pašalinimas nuo dar
bo nuolatinis apsireiškimas. 
1926 m. darbininkės dirbo 8

iria dievas išgelbėti Vokieti
ją nuo žydų. Parapijonams 
įsakyta tą maldą nuolatos 
kalbėti. Tai prie šitokios 
niekšystės prieina juoda
šimtiški kunigai.

Daugiau Ateivių Išvažiuoja, 
Negu Atvažiuoja
I* WASHINGTON.— Imi- 
gracijos statistikos parodo, 
kad šiandien daugiau iš A- 
merikos išvažiuoja ateivių, ■ V • • •

mūsų organizacijų ir laikraš- demonstracijos 
S-

sausio, <
Giršas, šteinas, S. šapira ir Z

i 3 metus. Sandzikienė pusan 
J. trų metų kalėjimo.

i. “Balsas” V

senosios unijos vadai ded? 
visas pastangas, kad pri 
verst darbininkus grįžt 
darbą.

laivių ir pavesti savo agen
tams, idant jie iš oro nutė- 
mytų munšaino dirbtuves ir 
praneštų policijai.

dienai. Darbininkėms rei 
kia organizuotis ir organ! 
zuotai kovot.

negu atvažiuoja. bausi( 
men. apleido Ameriką 21, 
566 ateivių, o tepribuvo 12,
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Darbininkų Teismo Nuosprendis Prieš 
“Socialistus” Kontrrevoliucionierius

Antrojo Internacionalo “socialistai” yra lygūs kapita
lizmo šunyčiai, kaip ir atviriausi fašistiniai juodašim
čiai, prieš darbininkus. Judošiškus tų “socialistų” veiks
mus dabar aikštėn išvertė ypač Maskvos teismas prieš 
keturiolika menševikiškų kontr-revoliucionierių. Jie, 
tarnaudami sovietinėse įstaigose, iš vidaus krikdė, ardė 
ir sabotažavo Sovietų pramonę, gelžkelius, maisto pri
statymą miestams; jie kurstė buožių sukilimus prieš 
darbininkų valdžią. Jie veikė išvien su inžinieriais-ar- 
dytojais ir su užsienio imperialistais; jie stengėsi nupul- 
dyt Sovietus ekonominiai, sukelt prieš juos kuo daugiau
sia gyventojų, kad palengvint imperialistams kariškai 
užpult, ir ištaškyt Raudonąją Respubliką. Kad jie taip 
darė, tai patys teisiamieji “socialistai” liuosa valia pri
sipažino. O kuomet darbininkų teismas paskyrė po 10 
metų kalėjimo žymiausiam jų vadui Gromanui ir kitiems 
šešiems, jie pareiškė, jog tai yra visai teisinga bausmė. 
Su panašiais pareiškimais priėmė bausmę keturi kiti, nu
teisti aštuoniems metams kalėjimo, ir trys įkalinami 
penkiems metams.

Viso “Socialistų” Internacionalo Darbas
Tas menševikų suokalbis buvo darbas ne vien tiktai 

socialdemokratiškų žiurkių pačioj Sovietų šalyj; tam 
sumokslui prieš darbininkų diktatūrą padėjo visa “ 
cialistų” Internacionalo organizacija.

Antro Internacionalo agentas Abramovičius buvo at
važiavęs Amerikon, atvirai rinkdamas pinigus slaptam 
savo sėbrų darbui, kurio tikslas buvo knisti ir siausti 
Sovietų galios pamatus iš vidaus ir užtraukt imperia
listų karą ant Darbininkų Respublikos. Tuo ’tikslu, su 
pasidarbavimu Amerikos “Socialistų” Partijos, Abramo
vičius surinko bent $20,000. Jis ir kiti Antrojo Interna
cionalo paslai kolektavo lėšas ir įvairiose kitose šalyse, 
apmokėdami savo plauko kontr-revoliucionierius, varan
čius bjaurausios išdavystės darbą prieš Sovietus iš vi
daus. O tai tokius “draugus” Abramovičius įkaitę svei
kino grigaitiniai ir keleiviniai Amerikos lietuvių “socia
listai,” vadovaujami savo vyriausių lyderių: Hillquitu, 
Norman Thomasų ir O’Nealų.

Lietuvišku Menševikų “Nuopelnai”
Prieš ką gi visa ta lietuviškų “socialistų” gengė pa

siučiausiai rėkė ir teberėkia?—Prieš Sovietų Sąjungą, 
prieš proletaru valdomą šalį, kuri rauna laukan buržu
azijas likučius,*kuri klasiniai paliuosavo darbininkus, ku
ri panaikino bedarbę, pagerino darbininkams būklę iki 
dar negirdėto Rusijoj laipsnio ir kuri milžinišku įsisiū
bavimu varo pirmyn tikrąją socializmo kūrybą. Ot prieš 
ką tie socialfašistai taip įnirtę juodašimtiškai kovoja sa
vo liežuviais, nagais ir ragais.

Šalin tuos niekšus iš lietuvių darbininkų tarpo! Ko
von prieš tuos kapitalistų batlaižius, neprietelius prole
tariato galios Sovietų Sąjungoj ir užkeiktus priešus dar
bininkų pasiliuosavimo visame pasaulyje! Sąmoningi 
darbininkai negali turėti jokių paliaubų, jokios pertai- 
kos imtynėse su tais šlykščiausiais kapitalizmo gižais.

“Naujienų” No. 50 social- , tis susikritikuoja. 
fašistas Grigaitis parašė 
editorialą, kuriame jis nu
rodinėja, jog kapitalizmas 
dar ilgus amžius gyvuos, 
jog kapitalizmui dar yra 
galimybės plėstis, tvirtėti, 
ir tt. 
sako:

Kapitalizmo 
dien dar neva 
laipsnio, kad joje tolinus nebe-1 kapitalizmas visam pasauly 
galėtų augt! gamybos jėgos; į j neišnyks liga laiką, 
ji dar to nėra pasiekusi. Yra 
dar ištisi kontinentai su šim
tais milionų gyventojų (pav. I 
Azija), kur kapitalizmas dar 
neseniai tik pradėjo įleisti gi
lias šaknis. r 
šalyse, kur kapitalizmas jau 
yra įsigalėjęs, dar dideli teri
torijos plotai ir skaitlingi vi
suomenės sluoksniai gyvena ne
kapitalistiniam ūkyje (pav. 
ūkininkai Europoj, vakarines 
valstijos Amerikoj ir t.t.). Kas le
gali' sakyti, kad kapitalizmas Į 
tenai jau prilipo liepto galą?-

Pa“ i
tema yra pasiekus augščiau- 

kad j.......     ■■ ■■ ■ ■ =

Paduo
toj citatoj iš “Naujienų” 
No. 50 mes matome, kaip 
Grigaitis stengiasi įrodinėti 
ilgą kapitalizmo amžių, 
kaip jis nepripažįsta, kad 
bent kurioj kapitalistinėj 

Tarp kito ko jis ten į šaly kapitalizmas savo am- 
ižių baigtų.

sistema šian- 'kilodamas 
pasiekusi to j

Ui, 
kad kapitalizmas tenai jau 
prilipo liepto galą?” Bet i 
kuomet jis tapo numaskuo- 
tas, tai dabar, bandydamas 
visaip išsisukinėti, jau pri
pažįsta tą faktą, kad “pra- 
moningiausiose šalyse jo 
amžius, gal but, jau baigia- 

. . ,mas...” Reiškia, “pamiršo,”!
Bet štai, kriti-j rašė kelios dienos pir- 

mane “Naujie- !miaus. !rinq
No. 56, patvirtinęs, kad _ . _ L '

_ Dabar kas del Grigaičio’J®' 
sau pasakymo, kad kapitalizmas 

“visam pasauly dar neiš- 
Jeigu jis 

pramonin

neišnyks ligą laiką, 
Į per nosį užduoda, pripažin- 
i damas, kad

Atskirose pramoningiausio- 
se šalyse jo (kapitalizmo — 
J. S.) amžius, gal but, jau yra 

sai nesibaigs
v (J. U./ CUIMjIUIO,

Tačiaus ir tose baigiamas; bet jis

nyks ilgą laiką.” 
pripažįsta, kad 
giausiosc šalyse (Vokieti
joj, Anglijoj, Amerikoj) ka
pitalizmo “amžius, gal' but, 
jau baigiamas,” tai, daleis- 
kime, žlugus N1 kapitalizmui

automatiškai.
Matote, pirmiaus 

mesniam “Naujienų” nume-j 
ry) jis nerado nei vienos 
šalies, kur kapitalizmo am
žius būtų baigiamas; prie
šingai, iis bandė įrodinėti, 

Čia Grigaitis aiškiai pa-U°£ visose salyse, net ir tose 
sako, kad jokioj kapitalisti- sab’se> kur kapitalistine sis- 
nėj šalyj kapitalizmas jar tema yra pasiekus augsciau- 
nebaigia savo amžių, kad j • "' " ..........

Dienraščio “Laisvės” Rėmėjii Atsiliepimai
jęs, jis dar gali ilgai gy-| 
vuot. jo amžius dar nebai-1 .mažai ]aisklj su finansine pa. 

raina nuo “Laisvės” skaitytojų 
ir rėmėjų.

Drg. J. J. Potienė iš Phila- 
delphijos rašo:

“Prisiunčiu čeki ant $19. Ma
lonėkite padalinti sekamai: $6 

j.” prenu- 
Už $10 nu
šerti ir pa

so"; giamas.

Kas Remia “Laisvę”
Laike maršruto nuo:ir kitų reikalų. Detroito 

Brooklyno iki Chicagai, dau- draugai sumetė $15 del pa- 
gelis darbininkų stojo į Ko- dengimo lėšų ir Agitacijos 
munistų Partijos eiles, dau- Fondui. Grand Rapids, 

į gelis stojo ir į kitas organi- Mich., paaukavo į Agitaci- 
zacijas. Tiesa, kažin kiek 

I nebuvo galima nuveikti, nes 
tai buvo daugiausia mūsų 

/ organizacijų narių susirin- 
r kimai, kur pašalinių mažai 

dalyvavo.
“Laisvės” paramai pasi- 

I pirko šie draugai bei drau- 
| ges Šerų: Du seru pasipirko 
f d. D. Yonush iš Schenecta- 
| dy, N. Y.; d. A. Senkus iš 
I Grand Rąpids taipgi pasi- 
I pirko du Šeru. O Chicagoj 
1 daug pasidarbavo draugė T. 
; Va'sikoniutė. Ji ne tik pati 
t pasipirko du seru, bet ir ki- 
i tus draugus bei drauges ra
ff gino. J. Gasiunas dasipir- 
| ko vieną serą ir drg. O. Po
li zer pasipirko du Šeru. Drau- 
| gė'O. Remeikienė paaukavo 
g “Laisvei” $5. Gauta ir po- 
| ra skaitytojų. Viso “Lais- 
| vei” parvežiau ir pridaviau 
| ;
| Darbininkai, remdami sa- 
I vo dienraščius, nepamiršta, 
L

jos Fondą $10.53.
Reikia visais galimais bū

dais remti Agitacijos Fon
dą, nes tai vienintelis CB. 
įplaukų šaltinis, o darbų 
mes turime labai daug.

Gaila, kad organizaciniai 
reikalai pareikalavo mane, 
atgal prie darbo į Brookly- 
ną ir negalėjau tęsti prakal
bų maršruto. Tikiuosi, jog 
draugai atleis, jei kur mano 
vietoje kiti draugai turės 
kalbėti. Kada nors vėliaus 
pasitarnausiu ir Wisconsino 
draugams.

D. M. šoloniskas.

Keturi Žmonės Žuvo •
NEW HAVEN, Conn. — 

Čionai automobilius, dūkda
mas visu smarkumu, įbėgo 
į medį ir subyrėjo į kaval- 
kus. Keturį žmones už
mušti, o trys sunkiai su
keisti.

Vasario 28 dieną, 1931 me
lais, Am. Fed. of Labor Audėjų 
' 1660 lokalo įvyko susirinkimas, 
i Šiuo tarpu narių dalyvavo ne- 
I mažai. Persvarsčius paprastus 
lokalo reikalus, svarstyta Gun
ning dirbtuvės audėjų reikalai 
ir P. Gunning pasimojimas nu- 
kapot darbininkams algas.

Lokalo viršininkai pranešė, 
j kad p. Gunning nukirto algas 
| darbininkams po tris kvode- 

ccnto nuo kiekvieno mas- 
Kas išeina apie 5-6 dole- 

i savaitę. Taipgi tas 
komitetas praneša, kad

rius 
pats
Gunning audėjai 22 d. vasario 
turėjo savo .susirinkimą ir 
svarstė nukirtimą jiems algų 
ir sentimentaliu balsavimu at
metė nukirtimą algų (Senti- 
mentalis balsavimas nereiš
kia streiko skelbimą, o tik ne
sutikimą su bosų užmačiom).

šio incidento išrišimui buvo 
iPrisųstas iš A. F. of L. Centro

streikas pralaimėta, bet dar ir 
“yellow dog” kontraktas įves
tas. Mat ir tada streikas buvo 
paskelbtas ne pagal jų norą. 
Taigi ir šis susirinkimas nebu
vo šaūktas specialiai, kad iš
spręst streiko skelbimo klausi
mą, bet tik paprastas susirin
kimas. Todėl ir turėjo audėjai 
pasiduot p. Mc. Donaldo reika
lavimui, sušaukt special} loka- 
lo susirinkimą 7 d. kovo ir tik 
tada balsuot streiko paskelbi
mą. Bet dabar pažiūrėkim ar 
tokis Federacijos ponų pasiel
gimas su kvailom • kons
titucijos taisyklėm nepasitar
navo, bosams, žinoma, kad pa
sitarnavo, nes kompanijai da
vė progą dar darbus išbaigti 
per savaitę, o paskiaus pasa
kyt, kad darbo neturiu. Jeigu 
sutinkat dirbti, kaip aš duo- 

idu, tai bandysiu darbo gauti, •• • • 1 1 1 * a • « ,
i

(pi1-'Vokietijoj, Anglijoj ir Ame- 
į . j t j prisųsuiB i& i-v. r. ui i>.

ii’ikoj, kur kapitalizmas dar j atstovas, kuriam suteikiama ga

alyse, kur kapitalistine sis-

galėtų “ilgą laiką” gyvuo
ti? Tur būt Grigaičio gal
voję.

Tai štai kur socialfašistų 
“teoretikas” nuvažiavo;

•L Siurba.

Jė skelbti streiką neapsilen
kiant su kontitucijinėm taisy
klėm.

Pastaruoju laiku aplaikėme I riai,

“Laisvės” No. 54 aš nuro
džiau, kad Grigaitis arba 
nesupranta dabartinės eko
nominės padėtu s, kuri ^isu 
smarkumu stumia kapitaliz- r.... v 1 . IUZ ISSIOiUgUbld
mą prie žlugimo, arba, tatai |mcratą ant'metų 
suprasdamas, tiksliai kai-įsiperka. 2“Laisv
ba apie kapitalizmo ilga am-įsižadu ant toliaus remti “Lais
Žiu, kad tuo būdu sumulkin- k^k galint. Malonėkit per
ti darbininkus, kad nukreip
ti juos nuo kovos prieš kapi
talizmą ir tt. Nurodžiau, 
kad dabartinis ekonominis 
krizis yra skirtingesnis nuo 
praeity buvusių krizių, (kad 
aukštai pramoniniai paki
lusiose šalyse kąpitalizmas 
nebeturi progos augti, tvir
tėti, kad jo amžius jau bai-| 
giamas, kad karas, 
kurio imperialistinės 
tybės visu smarkumu 
giasi, gali palaidoti kapita-l 
liziną kurioj nors š 
Taipgi nurodžiau, kad 
neištikus karui, bent kurioj 
kapitalistinėj šaly (ypa
tingai Vokietijoj) darbi
ninkai gaji nušluoti kapita
listinę sistemą ^netaip jau j 
tolimoj ateityj.

“Naujienų” No. 56 
gaitis, kritikuodamas 
no išvadžiojimus,

duoti $3 del “Daily Worker”, 
kad man siuntinėtų tą laikraš
tį. Kviečiu darbininkus remti 
komunistinę spaudą.”

Drg. P. Repečka iš Inglewood, 
Calif.* rašo: . •< . . ■ <

“Prisiunčiu $10 už 2 “Lais
ves” Šerus. Mums būtinai 
reikalinga eiti po Komunistų 
'Partijos vadovybe.”

tai dirbtuvęo jei nesutinkate, 
uždarau.

Bet kas kaltas, 
šauktas specialis 
pagal konstituciją? Ii’ kodėl jie 

nematė konstitucijos, 
savaitę

kad nebuvo 
susirinkimas

“Laisves” šėrininkai ir 
“Laisvės” skaitytojai, sveiki
nam “Laisvę,” pasilikusią po 
Ko n tu rūstų Partijos 
ir kontrole. Mes
lą suglausti spėkas po Komunis
tų Partijos vadovybe, stojant į 
Partiją ir dalyvaujant įvairio
se kampanijose.

Lai

Lai

To streiko skelbimo | P11 ... .
klausimu buvo gana karštų dis-l^°p turėjo laiko čielą 

Vieni nurodinėjo, kad ūusykhų pažiūrėti.
i luom yra kalta lokalo val- 

i dyba su p. MacDonaldu prie
šakyje. Veikiausia ar tik nebus 
susiuostymaš ponų su kompa
nija, nes kitaip nebūtų pasielg- 

s, ar skelb- 
> 2 d. kovo, ar 9 

|d., vistiek kompanijai pasitar
nauja. Unijistas.

Nuo Red. —Kuomet Darbo* 
Federacija taip išdavikiškai 
darbininkus sulaiko nuo kovų, 
tai darbininkai audėjai turėtų 
susiekti su National Textile 

jimo nebeliko, kaip tik pasiduot i Workers Unija ir Darbo Uni- 
centro atstovo, p. MacDonaldo, | jų Vienybes Lyga (T 
reikalavimui pagal konstituci- \ L.) 
joj nurodytas tisykles. įjau
/Mat, jeigu paskelbsi streiką. ninku Unija smarkiai 

ne pagal jų kvailas taisykles,, Mass, 
tai jie veda kovą prieš tokį i susipratusių 
streiką. Ir tokiu būdu padeda, i tai turėtų 
nors netiesioginiai, kompanijai | darbininkai 
streiką sulaužyti. Tas atsitiko'ryšius. 
1930 metais su Wallace ir Al,s-: 
huler dirbtuvių streikais. Wal- 
lacę dirbtuvės

kusi jų.
reikia streikas skelbti 2 d. ko- i 
vo, o centro atstovas griežtai i 
tam pasipriešino, pareiškiant, I 
kad jis ir A.F. of L. centras 
nepripažins tokio streiko lega- v. . . .
lišku todėl, kad streikas bus|^a siaiDe susninknne 
paskelbtas ne pagal konstituci-j sLr_eJ:l?S 
joj nurodytas taisykles. Mat, 
konstitucija sako: Reikalui 
prisiėjus skelbt .streikas, turi 

vadovybe j būt sušauktas specijalis lokalo 
matom reika-1 susirinkimas ir vien tik tas 

klausimas turi būt svarstytas.
Ir žinoma, kad kitokio išė-

gyvuoja komunistinis or- 
“Laisvė”.
gyvuoji; Komunistų Par- i ,

F. Grybas, 
Susirink, pirmininkas.

P. S. ši rezoliucija vienbal
siai priimta vasario 25 d. laike 
d. Abeko prakalbų.

Aukų surinkta Agitacijos 
Fondui $5.34\ Aukavo po 50c.: 
A. Baronas, J. Vaskevich, Ez. 
Grigiene, P. Vaitekūnas. F. 
Grybas $1.00.

Ypatingai dabar, kuomet 
Nacionale Audėjų Darbi- 

veikia 
valstijoj. Jei kitakalbių 

darbininkų nėra, 
pradėti lietuviai 
tuos susisiekimb

Kadangi jau daug tilpo 
“Laisvės” šėri

ninkų suvažiavimo klausi- 
! “Prisiunčiu money order ant mu, tai dabar prisiunčiamas 

šalyj. $10*. _ „Malonėkite prisiųsti 2 i rezoliucijas ištisai netalpi-
• ../silici TY T TA H I

ir iv.

pne Drg. J. Kazlauskas, A.L.D.L.D.
vals- 3-čio Apskričio iždininkas, ra- rezoliucijų 
ren- šo:

‘ ISTANBUL, Turkija.
stveiKąs , buvo ^į01iaj p0 ilgokų derybų ta- 

po pasirašyta laivyno su-^.
sveiki- tartis tarpe Turkijos ir So-

' vietų Sąjungos. Abi šalys 
prisižadėjo nelenktyniuoti 

(’statyme karinių laivų Juo-

m., priėmė rezoliuciją, : 
nančią dienraštį “Laisvę”, ] 
.siliekančią ir ant toliau po Ko
rn u n istų Pa rt i j os/ vadovybe.

Vardu 12 kp. komiteto.
Sekr. D. Gudišauskas. j do joje Juroje

Laivės” Šerus A.L.D.L.D. 
ėio Apskričio vardu.” įname (del vietos stokos), 

tik pažymime, kur ir kokios 
organizacijos išnešė rezo-is Turtle Creek, Pa., drg. K.

Levine rašo:
“Gerbiama “Laisvės” Admini

stracija:
Man buvo vis nelabai aišku,

. i po “Laisvės” šėrininkų sųsiva- 
Lri- žiavimo. Kadangi aš mačiau 
ma- į tik vienos pusės išreikštas min- 

pripasa- tis. Bet dabar, kaip pama- 
koja visokių nesąmonių/ o “Laisvės” 51 nr. išreikštas 
pagaliaus pats save susikri- 
kuoja. Apart kitų nesamo- 3°”eS
mų, jis bando savo skaity- jp<0 po 
tojams įpasakoti, jog dabar (kontrole, 
tiniu laiku kapitalistinės .“Laisves” 
valstybės nesirengia prie 
karo. Jis sako:

Bet yra nesąmonė taip pat 
pranašauti, kad karas būtinai 
turi įvykti. (Aš savo straips
ny nesakau, kad karas būtinai1 
turi įvykti, bet nurodau prie
žastis, kurios neišvengiamai 
veda kapitalistines šalis prie 
karo.—J. Siurba) šiandie di
džiųjų valstybių valdžios sten
giasi susitarti, kad butų gali
ma sumažinti ginklavimąsi; 
šiandie stambieji Amerikos, 
Anglijos ir Francijos banki
ninkai atsisako skolinti pinigų 
toms valdžioms, kurios čerški- 
na kardu. Tarptautinis kapi
talas dabar moka daug geresnį 
biząį padaryti taikiais kėliais, 
begu su karo pagelba.

Matote, koks geras tarp- 
lautinis kapitalas—visai ne- 
siginkluoja, nesirengia prie 
karo. Tai taip socialfašis- 
tas Grigaitis begėdiškai 
bando apmulkinti darbinin
kus.

Dabar del to, kaip Grigai-

“Laisvės”, kuri pa- 
Komunistų Partijos 

Aš, kaip senas 
skaitytojas, pilnai 

sutinku su dabartine laikraš
čio pakraipa. Taigi prisiunčiu 
čeki ant 8 dol. j 6 dol. už pre
numeratą šių metų ir 2 ‘dol. 
aukoju 
nimo.”

del “Laisvės” sustipri-

Drg.
Easton,

“Prisiunčiu čekį sumoje $10. 
Tai yra auka dienraščiui “Lais
vei” nuo LDSA. 14 kuopos. Mes 
pilnai sutinkame su dabartine 
“Laisvės” linija po Kompartijos 
vadovybe.”

Drg. E. J. Mažeika iš I-Iartford, 
Conn., sugrąžiną $13.50 užsili
kusią skolą ir pareiškė, kad jis 
sutinka su dabartine “Laisvės” 
linija. - *

B. E. Sen.kevičienė iš 
Pa., rašo:

Drg. G. Gerulis iš Nanaimo, 
Kanados, prisiuntė $7. Už pre
numeratą $6 ir $1 aukų del 
“Laisvės” .sudrūtinimo finansi
niai.

HUDSON, MASS.
Rezoliucija “Laisves” Klausimu

Darbininkų organizacijų na-

Norwood, Mass., lietuvių 
darbininkiškų organizacijų 
nariai ir “Laisvės” šęrinin- 
kai įt skaitytojai vienbal
siai priėmė rezoliuciją, už- 
giriančią K. P. Centro Ko
miteto ir lietuvių frakcijos 
Centro Biuro padarytus 
žingsnius sąryšy j su “Lai
svės” šėrininkų suvažiavi
mu.

ALDLD. 6 kp., Montello, 
Mass., ’ savo susirinkime ko
vo 1 d. vienbalsiai priėmė re
zoliuciją už Komunistų Par
tijos užimtą poziciją “Lai
svės” šėrininkų suvažiavi
me; reikalauja, kad visi 
darbininkai, dirbantieji prie 
“Laisvės”, būtų Komparti
jos nariai; taipgi, kad ir 
“Vilnis” būtų po pilna Ko
munistų Partijos vadovybe.

ALDLD. 21 kp., E. Wind
sor, Ont., Kanada, susirin
kime .kovo 1 d. priėmė re
zoliuciją už Komunistų Par
tijos poziciją “Laisvės” šė
rininkų suvažiavime; Agita
cijos Fondui iš iždo paauko
jo $5. Taip pat kuopos 
nariai prisidėjo su auka. Vi
so paaukota $13.

PITTSTON, PA.
ALDLD. 12 kuopa, laikyta

me susirinkime, 1 d. kovo, 1931
♦

THE COLLECTED WORKS OF

AT ONE-HALF PRICE
».*

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street

©no I0ES01
Brooklyn, N. Y,
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darbuotis ■
Draugai, i A.L.D.L.I).

susirinkimas
n i, kovo 12

“LAISVE”
S. Mickui*, 278
B. Figena, 221

V. Donaven. 182 First SL
Ir pas Siogeri.

rūpinosi grabo-1 
Kuchauskas.
graborius yra

Tai parodo, kad draugai Į- 
. vertina darbininkišką mokyklą 
ir lavinimą nauju veikėjų re
voliuciniam darbui.

d.. Lietuviu Ku .
tiž<i , '' jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
suma 
karnai;

dingsėjuš galvon mintis, ai’ tik 
jie netarnauja fašizmui ii- im-

20-tos kuopo

Nutarta ir išrinkta komisija 
organizavimui ekskursijos i VI. 
Apskričio pikniką, kuris Įvyks;

nuliūdimo va-

iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin- 
akiniais.

Taip pal Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 
Dammojicšn A f-cr daloma owl R/cJtwoebnnRVn Frt’mrrrmi

, Menševiky Išpažintys Maskvos Teisme

s usi- 
, nes 

rei kabi

ĄLDLD 25 k p. mėnesinis su
sirinkimas jvyk0 2 d. kovo,

kariniam 
jį “keliu 

Į reakciją.“ Kada buvo Įvesta 
Naujoji Ekonominė Politika, 
menševikai tikėjosi,

Tain sukėlė iki 
so bus sukelta 
padengimui lėšų

LITHUANIAN LIBERTY HALL
Ki

PRADŽIA
ŠOKIAMS GRIEŠ

GRABORIUS

/b 13patar-

lr už

kainą, v
O

o

Hėnim’įjiCTheoheO

1

la
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69-37 Second Street,

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
ELIZABETH, N. J 
Second St. 
Second St

JONĄ PJETRUSKEVIČIŲ 
z 162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So- Boston 0304-W
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jčiadienis, Kovo 11, 1931
—------------------ -------—....... >—

Kontr-revoliuciniai menševi- • karinis komunizmas. Tam jis 
kai laike teismo Maskvoj atliko buvo priešingas, ir todėl įstojo 
savo išpažintis, prisipažindami 1 “socialistų” (men* 
kaltais, žymiausias ju vadas -M su Kondratjevu, 
Gromanas pasisakė, kad jis su 
kitais stojo už 1914 metų karą. 
Po bolševikų 
“socialistai” visa laiką galvojo, i 
kaip čia nuvertus komunistų I 
vadovaujamą Sovietų valdžią. 
Didžiausias jų nudžiugimas bu
vo, kAomet tapo Įvesta Naujo
ji Ekonominė Politika; mat, ta 
politika laikinai leido privati
niams biznieriams varyt smul
kiąją, ir \ idutinę pramonę ir 
prekybą. Menševikai, todėl, ti
kėjosi, kad per Naująją Ekono- ‘ 
nunę Politiką galėsianti sudrū-' 
tet buržuazija ir išnaujo at- 
gimt Rusijoj kapitalizmas. Jie 
taipo pat karštai pritarė Troc-1 
UrMbZinovjevo ir Bucharino opo
zicijai prieš lėni n ištinę vado
vybę Sovietines Komunistų* 
Partijos ir visos Sovietų šalies. 
Jie suprato, kad leist tokiai ‘ 
opozicijai* išsivystyt, tai reikš-' 
tų nusilpnint galit; Komunistui 
Partijos, o tatai irgi reikštų! 
nusilpninimą Sovietų Sąjungos! 
apskritai. Tuomet lengviau bū-! 
tų užsienio imperialistams už-į 
pulti ir karu sunaikinti Sovie
tų Respubliką, ir Įvesti “denio-Į 
kratini“ kapitalizmą. i

Grumanas taipgi išdėstė, ■’
kaip minimi “socialistai” išvien 
su inžinieriais-ardy tojais (ar
ba Pramonine Partija) ardė ir 
sabotažai o Sovietų pramonę 
ir ūki, ir taisė kelius imperia
listų Įsiveržimui Į Sovietų šalį.

Suchanovas, kitas menševikų 
sumokslo vadas, savo i.špažin- 
tyj pasakė, kad jis paskuti
niuoju laiku supratęs, jog men- 
ševikiški “socialistai“ šiandieną; 
yra vyriausia atrama kapitalis-1 
tinei valstybei; be tokių “socia
listų” pagelbos buržuazija ne- j 
begalėtų jau suvaldyt darbiniu- ? 
kus svarbiausiose kapitalistinė-

Ramzinii, 
buožėmis ir pačiu velniu.

Toks jo elgęsis, tariant Su- 
revoliucijai tie chanovo žodžiais, buvo daugiau 

negu kriminalis prasižengimas.
Tūli kiti teisiami menševikai 

sakė, kad paskutiniais laikais 
dar pirm savo arešto jie pradė
ję. abejoti apie gerumą savo 
“socialistiniu” siekiniu; jiems

Sitchanovas, atsižvelgdamas Į 
menševikų roię praeityj, pažy-1 
mėjo, kad 1917 metais jų obal- 
sis buvo, “Sustabdykime Pilie
čių Kara” (tai yra proletarinę 
re.IbJiuciją), ir tas obalsis. jis 
pabrėžė, buvo nukreiptas ne 

stus, baltagvardiečius, 
revoliucinius darbi- 

l’oliau jis papasakojo 
savo darbų

vistinės ^evoliucijos:
Jis buvo priešingas 

komunizmui ir vadino

Vasario 2$ d. Darbo Unijų 
Vienybės Lyga surengė išleis
tuvių vakarą draugui 
liui Bradley, kuris išvažiuoja 
ant trijų mėnesių Į Darbo Uni
jų Mokyklą, Ney Yorkan.

Žmonių atsilankė daug ir Lietuvių svetainėje. Nutar-' 
Įvairių tautų ir rasių. Drau-’ta suruošti 15 d. kovo paskai-'

W3IH3II mowacmiuF

gas Karl , Bradley yra vienas 
iš veikliausių draugų, kuris 
darbuojasi darbininkų labui 
su nemirštančia energija. Ji
sai yra buvęs pono Shwabo 
dirbtuves vergu, bet susipaži
nęs su darbininkų klasės rei
kalais ir jos vadu, Komunistu

tas. Paskaitos x Įvyks 7:30 
vai. vakare, religijos klausimu.

Kovo 22 d. rengiama šokiai 
bendrai, su Sovietų Sąjungos 
Draugų skyrium, Lietuvių sve- 

jtainej. Perai Įvyks 21 d. ko- 
į vo, taip palt Lietuvių svotai- 
i nėję.

Jo artimi draugai tarė jam 
j gorus linkėjimus ir vėlino dar 
' geresnės energijos 
i darbiniukii tarpe.
! linkėdami jam geriausių d’ar- 
bų. sumetė ir aukų .šiek tiek 
padengimui jo lėšų. Su
rinkta $35.38. Draugai, ku

lne neturėjo pinigų su savim, 
i pasižadėjo ir padavė savo var- 
; dus.
'dol.
! draugui
tris mėnesius mokinimosi apie 
$149.

Draugas lingers išrinktas! 
! platinimui ' “Raudonojo Arto-Į 
jaus”. Sekantis kuopos susinti-1 
kimas Įvyks 6 d. balandžio.! 
Visi dalyvaukite.

Į

Skaudi nelaimė patiko d ran-j 
gus Piiipauskus; vasario 28 d.i
greitasis traukinys užmušėjų! 
dukterį Marę Pilipauskiūtę, po i 
vyru M. Taylor. Moteris dar) 
tik 23 metų amžiaus. Valai-! 
dota velionė 5 d. kovo, Liau-i 
dies kapinėse, be religijinių! 
apeigų.

rius Ch. B.
Pastarasis 

laisvų pažiūrų ir darbininku m 
atjaučiantis žmogus, jisai nu-, 
pigino automobilių kai 
geriau ir prieinamian

TRIJŲ VEIKSMŲ MELODRAMA

lima pasinaudoti jo mašinomis, į 
kurie turi tokių reikalų.

Mes likusieji siunčiame gilų 
užuojautos žodj velionės tė
vams, jos dviem broliam ir jos 
gyvenimo draugui.

BINGHAMTON, N. Y.

Draugai ir draugūs, šis 
rinkimas yra gana svarbu: 
turime daug svarbių 
aptarti. Ir kad pasekmingiau Į 
apsvarstyti organizacijos rei-1 
kalus, lodei kiekvienas narys Į 
ir privalo dalyvaut šiame susi-i
rinkime.

Apari, visų būtinų reikalų, 
jau laikas ir metines mokestis 
užsimokėti. Todėl, draugai, 
visi pasirūpinkime -atlikti savo 
pa re i gas, kai po o^ganizacij os

O» Griniene

SUVAIDINS LYROS CHORAS

Rengia Maspotho Lyros Choras ir L.P.M.S. Trečiasis Apskritys

VALANDĄ PO PIETŲ. PO LOŠIMUI ŠOKIAI 
’ ALIERS ORKESTRĄ

jai galėtumėt jus palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt

Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai ^kaityti,' kalbėti arba 
girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrunu etai< nurodys tin
kamus akinius, kurie jums ro'kalingi.

DRS. SCHONGER & STENGA
396 Broadway,

Phone, Stagg 2-8312
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKORĖ 

ŠIOJE VIETOJE

LUTVLNAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos jvalias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

L u t w i n’.< Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabeth^, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki-

namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų pa ta r 
vimas prielankus

(iii S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 
Tel. Trinity 3-1045

Elizabeth, N. J.
JUOZAS MICKUNAS, 

Pas mane galite gauti Window 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kai 
dedu. Reikalaujant, galiu p:-i 
speciališkumų, kaip užrakinain 
prisiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten

ATSTOVAS BROOKLYNE
Locks, po vieną setų ir po daugiau 

tą Brooklyne pats pri- 
natnns ir parodyti visą 

pa reikalavimais

galima būsią laipsni 
žint kapitalizmą, ir' 
1923 metais padavė aplikaciją 
-jstot Į Komunistų Partiją. 1921 
metais jis buvo pasiųsta", kaip 
redaktorius užsieninės Sovietų 
spaudos — taip, mat, Sovietų 
draugai juom pasitikėjo. Jis, 
trepans, persigandęs del sunke
nybių ir keblumų, kilusių So
vietų Sąjungoj 1927 metais. 
Jis nematęs, kad per pasiryžu
sią kovų darbininkai ir valstie- 1 
čiai gal' nuveikti tas sunkeny- 1 
bes. Kada Sovietai turėjo pa- '

liečiančius buožes ir kitus bur
žuazinius elementus, tai Sucha- 
novui atrodė, jog atnaujinamas

Lyros Choras

GERBIAMIEJI: Vėl smagi naujiena Eliza- 
betbo ir apielinkes lietuviams. LVėl turėsite 
progą matyti puikią operetę. “Nebaigta Kova” 
tai yra puiki trijų veiksmų melodrama, kurią 
parašė Senas Vincas. Muziką -dainomis sutaisė 
E. Retikevičiute. Operetė “Nebaigta Kova” 
vaizduoja laikotarpį 1905-6 metų revoliucijos 
Lietuvoj. Čia matysite, kaip Lietuvos žmones, 
ypač jaunimą persekiodavo Rusijoj Caro šni
pai ir policija, šioj operetėj yra daug komikos 
—juoko ir daug labai gražių dainų kaip solis
tams, taip ir chorui, žodžiu sakant, yra pui
ki operetė ir pritaikinta prie Lietuvių gyveni
mo. Kurie ją kritikuoja, tai nesupranta šio

Maspeth, N. Y.

veikalo prasmės. Taigi būkite veikalo persta
tyme. Mes užtikriname, kad visi būsite pilnai 
patenkinti. Šią operetę išleido L.P.M.S. 3-čias 
apskritys savo lėšomis ir jos išleidimas pusėti
nai daug kamavo, taipgi šis pirmas operetės 
perstatymas ir yra rengiamas Apskričio nau
dai, kad padengus nors dalį lėšų.

Taigi visų šios apielinkės ir Elizabetho Lie
tuvių pareiga yra ateiti ant šio parengimo ir 
tuomi atlikt du naudingu daiktu. Viena, tai 
matysite, puikią, operetę, p antrą pakemsite fi
nansiniai L.P.M.S. 3-čią Apskriti, taip pat ir 
Lyros Chorą.
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Išradėjus

F. LASECK 
(Liiscvičius) nebuladoj 

tpdojt-

n gari
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iki narni i 

dulkes sumuš < *. i> n.« 
užraktus.
locks, išeidami iš namų at .i eidur'd guli, 
galite atsidaryti langu, !<-k jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės jly«ti |>or jj.

Visi daktarių mus mokina laikyti la’tgus 
atdarus taip, kad kambariuose butų šviežus 
oras, kuris labai yra naudinga- .-veikalai 
Bet, neturėdami apsaugos mm ;nge'st»i<ų sve
čių, būdavome priversti laikyti 
gus, kad ir šilciausiame ore. 
raktai yra taip padaryti, i 
lango, susidedanęm iš dvit 
pusių), kaip dabar ’-----
seniausi balu ■ ų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų narnų 
langų, bet ir uric ramlavujamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems. Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti ta naudingu langu apsaugą.

Tie prietaisai langu negadina. Prisisuka su 
mažais šriuhukais, kuriuo- mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai di<(< lė. Ne tik kad ap
saugosite savo namu* me. svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir nogięs jiems per langą iš
kritimo pavoju ?. Sumini j‘-vii, kir k naudos 
turėsite prisidėję mano Kraib’mo Window 
Locks, būtų galima knygų parašyti. Čia tik 
primename apie juos ir parodome jų mažą 
paveiksliuką.

KAINA $3.00 UŽ TUZINĄ (12) 
Mažiau tuzino nešfunčiame ant užsakymų. 
Reikalaujame agentų, geras uždarbis. 

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
W8-500 Fęrry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchel! 2-2554
Už $1 duodame 4 locks del persitikrinimo 
ir patys apmokame persiuntimą.

uždarus lan* 
Mano langų už- 

kad tinka prie bile 
•J.j kavalkų (dviejų 

langai daromi. Kad ir 
miniai, prie jūsų 

Window Locks

Window Ixxk

Dirigente E. Retikevičiute

Įžanga: 75c. ir 50c, Vaikams 25c.
Visus širdingai kviečia, ©angos Choras ir L.P.M.S. III Apskritis.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti »>< toniniu nutomnbilin; dalinau į trla dalia:

1. M«'<hrniznias. Kaip sustatyti sulig planai 
kaip auraati aukojimus: kaip iSardliua aw 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną ato-• 
<!<>ntą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikaUn* 
giausia prie dabartinių automobilių.

.3. Važinėjimas. Kaip pastoti eksperto lota- 
titt. ,

F abaig? mūsų mokyklos kursą, turite pilną 
proj'i) pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama lala- 
rius ir diplomą. Mokiname grynai liettrvll- 
kal ir angliškai. Kaina priimama visle-tt.

Mokykla po vadovyste J. DUKORSKY. Jxjkci.io* dienomjs ir vakarais. Ateikite apžiū- • 
1-Sti mūsų mokyk):). Atidaryta nuo » iki 9 vai., nedėldieniais nu > 10 iki 2 J?., M.
kite apžiūrėti nutaų mokyklų. Atidaryta nuo V Iki 9 vai., ned^ldieniaia nuo 10 iki 2 P. M.

NEW YORK Ain'O SCHOOL
228 Second A'vąnua Kampai 14 tk Street

O



Puslapis Ketvirtas

St. Butkus.

TARNAITĘ
šiaip sau laiko veltui neprivalo leisti (At
sisėda prie rašomojo stalo/ varto knygas, 
rašo. Per langą staiga'pasimato gaisro 
šviesa, ir žmonių garsai; tik labai silpnai. 
Kurmaitis sumišusiai išsigąsta) .Jėzus, Ma
rija!! Kas dabar čia?! (Puola prie lango) 
Tai mano gyvulių tvartai dega!... (Smar
kiai vaikšto po *kambarį). Na, kas dabar 

Iš'daryti? (Ima švarką, kepurę, bėga prie 
j durų, vėl grįžta, eina prie lango). Žinau!

, tai 
jų! ššš! Kaip šilta... (šluosto seu nosine 
kaktą) Bėgčiau gesinti, bet jie, judošiai, 
ant manęs yra taip įširdę, paskui gali ir 

(mane patį suspirginti! (Susimąsto) šauk
siu per telefoną policiją ir gaisrininkus... 
ir... (Ima telefoną) Meldžiu, panele, su... 
meldžiu sujungti su policijos stotim! Tik 
greičiau! (Pauža) Helo, jūsų mylista, he- 
lo... skubėkite greitai pribūti į pono Kur- 
maičio dvarą. Helo... jūs žinote, tai yra 
nelabai toli, tik apie pusė kilometro nuo 

<ą sakote? Tik apie pusė kilo- 
Tiiestelio... 
lioj ir 
mylite,

DVIEJŲ AKTŲ TRAGI-DRAMA
(Tąsa)

< KURMAITIS: (Nustebęs) Na, na. 
kur tu tokia drąsi? . . .. _ m .

ADA: (Pamačiusi ant stalo revolverį, ^ai kumecui bolševikų darbas!. Tai... 
nusigąsta) Leiskit man išeiti!...

KURMAITIS: (’Sulaikydamas) Palauk, 
palauk. Pasakyk man, kur jūs buvote 
praėjusios nedėlios naktį? A?

ADA: (Piktai) Tai mano dalykas!
KURMAITIS: Apie jokius dalykus čia 

nesi teisink. Praėjusios nedėlios naktį jūs 
turėjote Baltrių kaime komunistinį susi
rinkimą. Ar ne? Aš viską žinau. Geriau 
tu man pati pasisakyk, tuomet tau bus am
žina duona* pas mane. Kitaip sakant, tu 
liktum mano žmona—gyventumei kaip po
nia ! O dabar... tik padedi eiti iš kelio 
tiems neklaužadoms kumečiams.

ADA: (Pktai) Jokios malonės man po
nas nesiūlyk! Tavo man patiektos išlygos 
negali numalšinti mūs darbininkišką judė
jimą besiliuosubjant iš po buožių vergijos! 
Ir jeigu aš buvau susirinkime, tai antru 
sykiu pakartoju, kad čia mano dalykas, 
nes jūsų, buožių, kruvinas viešpatavimas 
yra neilgas!

KURMAITIS: Trauk tave devyni, kokia 
tu esi! Žinai, Ada, aš tave myliu... ir...

ADA: (Staiga atsistojusi) Eik šalin nuo 
manęs! Aš nekenčiu nei pažiūrėti į tave! 
Tu!...

KURMAITIS: Gerai, gerai... gali eiti. te» tuoj ponas jum pasirodys su buože,
(Paleidžia) Bet atmink, neilgai tu taip ske- 
rečiuosiesi!

ADA: Tu gali tik mane vieną priversti 
nėsiskerečiuoti, bet tu nepriversi milionus 
badaujančių žmonių! Jie neužilgo trenks 
su prakeiksmu jūsų užmačias ant mūs, dar
bininkų! Neilgos jūsų lėbavimo dienos! 
Jūs!... (Smarkiai nusigrįžta linkui durų 
ir išeina)

KURMAITIS: ’'(Pats sau) Ir velniškas 
kytrumėlis tos mergos! (Vaikšto) Juk aš 
gerai žinau, kad ji, šėtonas, komunistė! 
Žinau! Matau, kaip dažnai visokie vaikė
zai pas ją lankosi vis su popiergaliais, vis 
su proklamacijomis. Viską* žinau ... ir 
jeigu tik praneščiau žvalgybai, tai jau am
žinas atilsis. (Pauža. Susimąsto) Bet... 
palauk, jeigu aš prie jos negalėsiu prisitai
syti, tai ji, šėtonas, tuoj atsidurs žvalgybo
je! Ne kas kitas mano dvare ir veda tuos 
kumečius į tokį bruzdėjimą, kaip tik ta 
merga; atsikeli, žmogus, iš ryto, tik žiū
rėk—jau pilna padvarija visokių popierga
lių; o kumečiai tai jau akis ima kabinėti! 
(Pauža) Hmm'... velnišką prie jos turiu 
pritraukimą. Cha, cha, cha... vistiek aš tu
rėsiu prie jos prisimeilinti, kad nors ir vė
liau. (Pauža. Užsirūko cigaretą) Beje, 
būčiau ir užmiršęs, kad turiu • daug 
raštiško darbo; reikia surašyti už šį 
mėnesį įplaukas ir išlaidas, be to, ir

nuo

įuosto kaktą, nervingai vaikšto
Už scenos pasigirs- 

“Ei, Juozai, pili 
Ot, .čia, čia... Kur tu 
pirmiau 
skubėk! Bet Kur 
pats bus padegęs, kad 
aš jiem, šėtonams, įde- 
sužinosite jūs! (Vaikš- 

dabar 
. cha, cha, cha... palauki-

gyvulius lau-
D0-

|nesirodo?”) Aš
i siu, kur ponas!, 
to) Jie padegė mano trobesius,

I šaukiasi pono..

U z sce nos 
Palaukite, 

Mūsų policijos 
žvalgybininkas tai tikri 
rankų tai neištruksite! 
vėl girdisi garsai:

kavimai) 
truks!

Inkstai Kvaršina Jus? j
Yra pastebėtina, kaip irreitai Nuga-Tone . 

palenxvina inkai) ar pūslės jikeimą ir su- į 
stabdo kurčius, gniaužiančius skausmus nu- • 
(taroje ir strėnose. Nakties poilsis nebūna ■ 
sutrukdomas ir jūs pabundato ryte sustiprč- I 
jęs ir žymiai atsigaivinęs jk> poilsiu go, ne- ; 
nutraukto miego.

Nuga-Tone suteikia šią pageidaujamą pa- I 
geibi), kadangi jis pašalina nuodus, kurio 
lagimdo i degimą ir sutvirtina inkstus, taip 
kad jia gąii geriau veikti. Be to. Nuga- : 
Tono yra abelnas sveikatos ir stiprumo bu- 
davotojas, kuris stimuliuoja visus kūno or- l 
ganus ir veikimą, tuo nugalėdamas nevirški
nimą,* gasus ar Išpūtimą viduriuoso/ąr pilve, 
galvos skaudėjimą, kvaitulius, netekimą 
svarumo, stiprumo ir panašius pakrikimus, 
paeinančius delei netinkamo vidurių valymo
si ir pakrikusių inkstu.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų aptie- 
kinlnkų. Jeigu jūsų aptiokininkas neturi jų. 
jis gali gauti jų iš savo, džiaberio.

SCRANTON, PA.
Ų.D.S.A. 54-tos kuopos sus. 

omas bus sekmadienį, 15 kovu 
! rastoj vietoj, paprastu laiku. 
: narės ateikite/ yra svarbių

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams . . . .
šešiems mėnesiams 
Pavienio num. kaina

$1.50
.80
.05

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

s

SKAITYKIT, PLATINKIT
LAISVĘ.”

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki
mas bus penktadieni, 13 kovo, po No. 
79 Jackson St., 8 va! 
sos narės ateikit ir n;
siveskit.

V'i 
at

Org. K. Žukai*
<59-60;

aptarti. Gausit naują,' 
“Darbininkė ir bedarbė.”

rinki-
pa p- 

Visos 
reikalų 

brošiūrai tę

Sekretore.
(59-60)

Bell Phone, Poplar 7545

GRABORIUS- UNDERTAKER
Išbalaamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemų kainų nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mano 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainų.......

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

f vesPUoMvii
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Trečiadienis, Kovo 11\

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-ta kuopa rengia diskusijas 
sekmadienį, 15 kovo, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų. Diskusijų tema: “Ar 
komunistai turi eiti su liaudies di
džiumos vadovybe, ar su Markso ir 
Engelso ir Lenino teorijos ir filoso
fijos mokslu.” Visi prisirengkite ir 
ateikite į šias diskusijas.

Rengėjai.
(59-60)

j IK cipiv pilot! Kliu- i me, 8-tą 
Važiuokite Pavirvy- i <,ele8’atai> 
te. Tik skubėkite, l 

skubėkite... mano ku- 
mano gyvulių tvartus, sykiu gi

• • n / i i i I L,

CLIFFSIDE, N. J.
L.D.S.A. 68-ta kuopa rengia šau

nią vakarienę sekmadienį, 15 kovo, 
Mažeikos’ svetainėje, 185 Jersey 
Ave. Įžanga tik 50c Vakarienė bus 
puiki, o įžanga labai maža todėl, 
kad narės suaukojo valgius. Turė
sim ir gerą muziką. Tat kviečia
me vietos ir apielinkės lietuvius at
silankyti, būsite pilnai patenkinti.

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Rengėjos.

(59-60
I^ILADELPHiAT PA.

Bejidro Komiteto susirinkimas bus 
ketvirtadieni, 12 kovo, Liaudies Na- 
— 8-tą vai. vakare. Visų kuopų 

, malonėkit būti laiku, yra 
I labai svarbiu reikalu aptarti. * 
| PUIKUS VAKARĖLIS. — Tarp-

kuopa ir L.D.S.A. 11-ta kuopa ren
gia smagų vakarėli, šeštadienį, 14

, Liaudies Name, 8th St. ir 
Fairmount Ave. Prasidės 8-tą vai. 

i vakare. Kviečiame visus atsilankyt 
\r pasilinksmint. Rengėjai.

(59-60)

i Ai it v i u i. jrijv

išaukite ir gaisrininkus. (Pameta telefoną, i j??0-
i su nosine
.nuolat rūko cigare tus.
|ta žmonių šūkavimai:
greičiau vandenį!
pili vandenį, vesk 
kan! Ei, skubėk, 
nas? Nejaugi jis

Kalbės R. Miza-
Y. Gerbiami, 

perstaty-

grama. 
nes iš 
ko, o 
gražiu 
jas R.
klausimus.

PHILADELPHIA, PA.
Teatras, Prakalbos ir; Koncertas!

Rengia A.L.D.L.D. 105-ta Kuopai 
nedėliojo, 15 d. kovo (March), 1931, 
Rusu Svetainėj, 8640 Eastwick Avė., 
S. W. Philadelphia, I’a. Pradžia 2 
vai. po pietų. Bus sulošta labai juo
kinga trijų veiksmų komedija “Cha
mas ir Apaštalas.” 
ra iš Brooklyn, N 
draugai' ir drauges, tokis 
mas dhr pirmu kartu W. 
phijoj, po vadovyste J. F 
šį perstatymą prirengia 
G Apskritis.' Bus ir koncertine pro- 9

Kviečiame visus atsilankyti, £ 
veikalo turėsit gardaus juo- n 
koncertine programa suteiks | 
dainų ir muzikos. Kalbėto- į 
Mizara nušvies svarbiuosius s

ll

. Rudolph.
A.L.D.L.D. jvis girdisi šū- 

kaltininkas neiš- 
viršininkas ir 

strielčiai, iš jų 
Ne! (Už scenos 

“Ei, vyrai! Pasitrauki
te į šalį, nedarykite nieko, antai jau gaisri
ninkai atvažiuoja! Pasitraukite!” Tuo sy-1 
kiu vis girdisi artėjant gaisrininkų signa-' 
lai. Triukšmas išlengvo mažėja, ugnis — ■ e 
matoma per langą — laipsniškai nyksta. I ž 
Kurmaitis nervingai vaikšto. Susirami-I 
nęs) Vistiek mes tuos kumečius suvary- i Rytojaus, 
sime i ožio ragą. Juk tai čia iu samoks-1 ba,aVas iš. - T. 
las! Gerai, (žiuri per langą) Matyti Gerbiamų darbininkai i 
gaisrininkai jau pribuvę — smarkiai dar-lk§s! Kviečiame visus at 
buojasi. Policija ten, rodosi, randasi irgi. 
(Atsisėda) Aš mažai gailiuos tų trobesių; 
turėjau juos apdraudęs ant 10,000’litų; vie
toję senų laužų — turėsiu naujus! Bet 
kas tokį sąmokslą padarė, tai tam bus rie
stai... juk mūsų policija, o žvalgybininkas... 
tai vyrai ištikrųjų. (Už scenos pasigirsta 
policijos ir žvalgybos garsai: “Eik grei
čiau! Tuoj kaip šunį nudėsiu! Ar girdė
jai?!” Sykiu girdisi ir čebatų dundėjimas. 
Kurmaitis greit pašoksta) Na, matai, sa
kiau, kad jie negali ištrūkti. Aha, pamo
kinsime! (Duryse skambutis) Meldžiu, mel
džiu.

Kviečia

Rengia
14 d. 

džia 7-tą

(Tąsa bus)

SCRANTON, PA.

A.Ž.V.D. palaikymui rengiama 
margumynų vakaras šeštadienį, 14 
kovo, Workmen’s Circle Hall, 508 

i Lackwanna Ave. Pradžia 7:30 vai. 
i vakare. Bus puiki programa, taip- 
Į gi turėsim skanių valgių ir geri- 
i mų. Tat visi, draugai ir draugės, 
malonėkit; atsilankyti. Įžanga 35c, 
vaikams 10c.

Kviečia Rengėjai.
(59-60)

Kon.isi.i.i.
(59-80)

PATERSON, N~J.
Du Teatrai ir šokiai!

L.D.S.A. 38 Kuopa :-;ubato- 
kovo (Alarėh), 1931; pra
valančią vakaro, 62 I.afa-Į 

Bus sulošta komedija iš į 
didvyrių gyvenimo ‘‘Ant 

’ Antras bus įdomus vei- 
jos 1.905 metų revo- 

Artistai iš Easton, Pa.
ir darbiniu- 

...... ............ . atsilankyti ir 
pamatyti šiuos puikius perstatymus. 
Komedija suteiks jums smagaus juo
ko, o iš antro veikalo matysite labai 
svarbių įvykių. Griežiant B. E. Sen
kevičiaus orkestrai, smagiai pasišok
site, lietuviškai ir amerikoniškai. Or
kestrą irgi iš Eąstono. Prie durų 
įžanga 50c ypatai. Perkant išanksto 
35c ypatai................................. (59-60)

WASHINGTON,~P A.
A.L.D.L.D. 236-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 15 kovo, pas 
d. Janavičius, 40McAdam Avė. Pra
sidės 2-rą vai. po pietų. Visi nariai 
ateikit laiku, turime svarbių reikalų 
apkalbėti. Atsiveskit ir naujų narių. 
Aš jau turiu 2 nauju nariu, tai yra 
K. Juozapaitį ir G. Kaulių. Gau
kit. ir jūs, draugai, nors po vieną 
narį, tai kuopą pakelsime nariais ir 
galėsime geriau darbuotis.

M. Yanavičiene.
(58-59)

sprungfieldTYll.
Pranešu A.L.D.L.D. 7-tos kuopos j 

nariams^ ' kad kuopos susirinkimas 
neįvyks sekantį s.ekmadięnį, 15 d. 
kovo, nes tą.dieną yra rengiama L. 
D.S. kuopos vakariene. Mat, komi
sija ir darbininkai išrinkti iš A.L. | 
D.L.D. 7-tos kuopos narių, tat bus 
užimti darbu, todėl ir susirinkimas 1 
neįvyks. Visi, draugai, atsilankykit 
į vakarienę, galėsime pasikalbėti ir 
nutarti laikyti susirinkimą bire koki į 
vakarą. I

Sek r. i
. (58-59)

Jaunatve, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų .ar pūslės 
O A‘ netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
11 11 Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

ITVj gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
goniams gelbėjo, padaryta ma

lonia -ip lengva 
vartoti. Gaukite

kitų. Vaistinėse trijų 
dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.
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ATKREIPKIT ATYDĄ Į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

s:

I

Trumpu laiku išmokiname || 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika! ant vietos.

i Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važjavimą, 
ir pianą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir ''tingių kalbose, 

| Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. j. VAITKŪNAS ir kiti.
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojamo už mažą užmokestį. Mes padedam =g 

J kiekvienam- prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryte g 
! iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai.'po pietų.COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL |
9 325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY | 
I Telephone, Algonquin 4-4049 fl
IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIHIMIIIIIIIIIIM

M

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINĖ 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

PARAŠE A. BIMBA
Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjįmo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
"Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centą

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir bizriierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo' parapijom}. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanaųskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

V

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, <]el “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro. į
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu, prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

et

Paraše V. Kapsukas
Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metu revoliucijos laiku iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Praturtėjo Lietuvių Darbininkų Litera 
tūra, Išvertus ir Išleidus M. Gorkio 

Apysaką

Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.

Čia matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo valiai.”

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiosimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po . 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50 x
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Puslapis PenktasVIETOS ŽINIOS
18 Darbininku Užsinuodijo 
Gazais Siuvykloje

i Maisto Darbininkų Industri-
; nes ” ~
: šaukia nepaprastą susirinkimą, 
trečiadienio vakara, kuriame-

: bus svarstoma streiko padėtis! 
ir jo stiprinimas.

kas J. Costanzo, kad per še
šis mėnesius jis dalyvavo dvi
dešimtyje apiplėšimų Brook
lyne.

Plėšimai po pat Policijos
SUKlMfi* Nosia BrooUyne ir N. y.

Darbininku Apsigynimo
15 d., sekmadie 
svetainėj įvyks pa-j taip ir

Pereitą pirmadienį Howard 
Clothing kompanijos, Flat
bush Ave. ir Nassau St., _
Brooklyne, buvo 18 darbinin- 'Vakarėlis Tarptautinio 
kų užnuodyti .gazais nuo ne
švarių ir senų prosinamų ga-i
rinių mašinų. Gazai pasipylė' Kovo 
visame prosytojų skyriuje, ka- j “Laisvės 
da darbininkai^ buvo visi prie j rengimas. Kožno klasiniai su- čiais. 

sipratusio darbininko pareiga! r~ 
būti tame parengime. Įžanga gal 
35c. Svetainė bus atdara nuo Broadway, 
6 vai. vakare, šokiai prasi
dės 7-tą vai. vakare.

Komisija.

Pirmadienį, pilnoj dienos 
! šviesoj, du plėšikai atėjo j 
| Wise čeverykų krautuvę, 1052 
; Flatbush Ave., Brooklyne; 
i grasindami revolveriais, išplė- 
; še $1,050, ir gana ramiai sau 
tįsėjo. Tuo tarpu aplinkui bu- 

nb' vo policmanų, kaip 
su motoriniais

pėsčių, j 
d vi ra-!

Nuodingi gazai' 
kenksmingi, kad ' 
kaip lapas puolė | 
o katrie dar ga
iš dirbtuvės su 

ir dauguma sugriuvo

savo darbų, 
buvo taip 
darbininkai 
ant grindų, 

Hėjo, bėgo 
riksmu 
ant laiptų ir šaligatvio.

Greitai pribuvo medikalė 
pagelba ir ant vietos į, tuš
čius kambarius buvo jie suneš
ti, ir ten teikiama jiem pagel-, 
ba. 18 darbininkų buvo be [ 
žado ir reikėjo juos vežti į li
goninę. Daugelis buvusių , 
mažiau paliestų nuodais, ant i 
vietos suteikus jiem pagelbą, Į 
pradėjo atgauti jausmus iF, j! 
kiek sustiprėję, buvo paleisti 

^eiti namo. i
Šios dirbtuvės savininkai i 

yra Capel ir Marx. Howard į < 
Clothing Co., žinoma kaipo J 
gamintoja ir pardavinėtoja' į 
$22.50 eilės drapanų, ten ga-! 
mina drabužius. Viso toje!»l 
dirbtuvėj dirba tarpe 400 ir1 
5^ darbininkų.

Amalgama ted Clothin 
Workers unija buvo padarius 
su šios dirbtuvės bosais su-.; T 
tartį, sulig kuria darbdaviai 
turi teisę versti darbininkus 
dirbti neaprubežiuotai daug- 
darbo, mokėti žemas ai-' 
gas, su pilna teise . atleisti j 
jiem nepatinkamus darbinin
kus, ir unija nesikiš, kas del 
prižiūrėjimo Švarumo dirbtu-* 
ve j ir t.-1.

Pasibaigus tai sutarčiai, uni-; ‘ 
jos prezidentas Hillmąnas pa-y- 
darė naują sutartį su šios dirb
tuvės * bosais, kuri pablogino j 
dalykus dar labiau, nes prie' 
senosios sutarties dar pridėta! 
priedas, kuris darbdaviams; 
dfioda galią nukapoti darbi-Į 
ninkams algas 15 nuošimčių, 

4‘ padauginti darbą ir visiškai 
nesikišti į prižiūrėjimą sanita
rinių sąlygų.

Bosai, turėdami tokią šutai-1 
tį su unija, visai nekreipė do
mės į prižiūrėjimą, kad dirb
tuvė būtų švari, kad mašinos 
būtų išvalytos ir gejrame stovy-

Tai to pasekmėje ir įvy-i ?•_ ♦  t t • . • 1 ! ap-

Trys plėšikai atsilankė j
I čeverykų krautuvę, 

_, palei 53rd 
N. Yorke, kuomet čia pat 
vėjo du policmanai. Plėšikai iš
sitraukė $50 iš redžisterio ir | 
privertė 
“seifą,”

i $300.
Savo noru atėjo policijon j kfiomet šaligatviai buvo užsi-l 

ir prisipažino 17 metų b.erniu-; tvenkę žmonėmis.

Jauno Plėšiko Išpažintis

į o- > 2 ° ?!

ant 
St., 
sto-

tarnautoją atidaryti 
iš kurio laimėjo ^dar i 

Tai buvo vidurdieni, j

NAUJAUSIOS MADOS

Hushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per \ 
visą naktj ant trečiu lubų, oringam kambary—35c /

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ //
M. TEITELBAUM, Manadžeris .

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia Įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperini iri veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNTNKA1S. mm 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook jr Debcvoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn. N. Y.
Telefonas? Pulaski 5-1090

KELRODIS: R. M. T. el‘*vHV»>r>uifthp? >i»t Flushing Ave. stoties;
B VI H’ siihwsiy—išlipt ant a v- stoties; visais

UrrwilWHV K u 1 Al il>1 xnl f*!1(nM?I U * v».

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

je. 
ko minimas darbininkų 
nuodijimas.

Dar Keturiolika Streiko 
Pikietuotojy Areštuota

Vos keletas dienų prabėgo, 
krtip maisto darbininkai New 
Yorke sustreikavo, o jau yra 
areštuotų 64. Pirmadienį are
štuota 14 pikietuotojų. Ta- 
čiaus, tas nenugąsdina strei- 
kierių.

Streikieriai, v a d o v aujami 
Maisto Darbininkų Industrinės 
Unijos, yra pasiryžę kovoti, 

, kol jų reikalavimus darbda
viai išpildys. Amerikos Dar
bo Federacijos vadai atvirai 
išėjo prieš šį streiką. Jie net 

- rūpinasi pristatymu skebų ir 
pagelbėjo bosam išgauti in- 
džionkšiną prieš streikierius.

Streikas yra prieš sekan
čius maisto marketus: 184-tos> 
in St. Nichols gatvių, 188-tos! 
ir St. Nichols gat., ir St. Ni- i 
chols ir PJverton. •

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
' ^a’na 25c

/ Dėžutę
/ j vW A t s i ų skite 25c 
j A j 'A stampomis ar pi-' (I// a nigais. 5,
Jr dr Ši fakcija ga- 

rantuota arba 
* sugrąžinama pi

nigai, jei nepagelbės.

KANE PRODUCTS CO.
8630-98th St., Woodhaven, N. Y.

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktj. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 

’ riausiai.
734 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
PHONE, STAGG 2-5043

be
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NESIKANKINKIT
SLOGOMIS •

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus j trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus j 
dieną. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, skaus
mas pranyks ir jūs būsite 
atgal prie darbo su nauja 
energija.

Išpildykite kuponą šian
dien be atidėliojimo.

įdėkite 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už viena doleri.

imdami

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Ko jaus Recepto *Cold 
& Grippe Tablets. .
Vardas —________________
Adresas   _______———
Miestas —-__________

Blue Rose Laboratories 
69 Bond St., Elizabeth, N., J. 
Už 2c štampą pasiunčiame 

.. sampalą.
JQIIiemOiliGIIIQIIICIIlQIHQIIiaillGIIICIIIQ

!■ i ■« ..................................................................................................................... *

bedarbiais! Mat, del, 
pąrąpijonai pra-' 

prasti ir sukasi at-1

If-faigO. B Arte! ^mgais
iek priviso |bArhės

; jog jiems j 3US-x- - - --- -- ,
Kimi- gal nuo bažnyčios ir kuni-j

Kunigužiams

New Yorke' ti< 
baptistų kunigų 
nebeužtenka darbo, 
gų federacija bodavo j a, ne- gų 
žinodama ką daryti su ku- sumažėjo.

biznis >
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RAKERįPATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežiu c-

GAMINAME IR PIETUS

ŽODIS NUO DR. MEWWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261

Kasdien gaminame pietus, 
paprastu restauranuose, ak 
gaspadinės stalo.

Pas mus pietūs no taip kaip 
taip kaip

J. KAVALIAUSKAS 
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS 
Laisniuotas New jersey 

ir Pennsylvanijos valstijose
♦

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -----------------------  Oregon 5136
Keystone ____________ Main 1417

namie prie geros

PIETŲ LAIKAS NUO 12 IK!
Steaks, Chops turimo visada. T 

orders” padarome bile laiku nuo ankstyvo

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

1 ‘.iilili'jdJ

IHOI iioiiiQiiioiiioiinij

VISŲ DOME!! AR ŽINAI?

Due Duonelės—-Skaniausio
Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 

stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona

kad

AMERICAN CLOTHING CO
J. Y ERGELIS IR L J. MARKUS

Pnvininkai ’

222 MANHATTAN AVĖ.

RENGIA PITTSBURGH!) BAILES RATELIS

March, 1931
Pradžia 7:30 va!, vakare.—NESIVĖLUOKIT! .

LIETUVIŲ PILIEČIŲ
1721 Jane Street, t 0

Imkit karą No. 50z Carson Union, B. & O., P. < 
Wood Street ir važiuokit iki 13th St. S. S. Eil 
šinel. Eikit iki svetainės.

me Daly v
10 RAS (; _ 

česniū'ieg, ir dainuos darbininkiška 
ADELE JENSEVIČIŲTĖ Akrobatiška 
L. PAULIOKIUTĖ ir P. MECEIW o 

Meceikis yra geras, garsus tenoras.
• SKRIPKŲ ORKESTRĄ—kurį cusidoGc 

tokios muzikos.
DORA JESIUNIUTE—North Saldės Li

< -.2 c ’

40 d

0 O

O

M&iJL

Brooklyn, N. Y.

6'4

>■>

S. S. Pittsburgh, Pa»

ns, Grant Street, arba 
į priekį ir sukitės po de-

blono t
akų) po . vadovyste
i tas gražias dainas.
t, nuo “Šokų”.
j juokingus duetus

J u

draugės M.

ir solus. P.

girdėję

geriausia Kandžio Solistė.
■Vieno aktozJ.:.omcdija, kurią suvaidins Dailės Ratelio jauni 

Vdikalė: vyras turi pikčiurną moterį; susitaria su kita ją apgaut, 
i.'* jam pasiseka?” Ateikit p^iūrčti 
Bus ii’ piano solo ir duetą ir kitą

KOMITETAS—KVIEČIA VISUS

MU MM i

Yra lietuviška drapanų ištaiga, kuri turi 
moderniekiausius šių dienų įrengimus, są
žininga patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over- 

. coats prieinama kaina. Siuvame, taip' 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik, pas mus

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

Kampus Maujer St. Brooklyn, N. Y.

ra!

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS- NUO ŠALČIO)

Už 75c už

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami- jokių šalčių nebijo.
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411

6102 Grand Avenue 
(Kampan Clermont Avenue) 

MASPĘTH, E. L N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, , BROOKLYN, N. Y.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonėldt 
man prisiųsti URBAN’Š COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas—
No——-
Mie»uu5—

twwi

Street or Avenue
, State------------- .

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo §enai su pasigerėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės 
lietuviškos restauracijos Brooklyne ir prakil
nesni biznieriai užlaiko JOHN’S po 10c. Visi 
rankomis padaryti ii po vardu PETRO.

Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituosę miestuose bizniaus užvedi
muose, kur rūkymą! yra užlaikomi, visur rei
kalaukit viršmi 
reikalavimo 
per paštą

.is vardais Cigarų.’ Ant pa- 
isūr' Amerikoje išsiuntinėjam 

Adre$uokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.



REIKALAVIMAINepasiduodančias Žagint anMSBMnaamn^^
Telephone, Stagg 2-9910

Puslapis šeštas T Trečiadienis, Kovo 11, 19b

VIETOS ŽINIOS F?c';
-* ■' Joseph Stasiuk, 39 metu,39 metu,

Šiandien Susirinkimas Tarp.; Darbininkų Tarptautinės 
Darb. Apsigynimo 17-tos Kp. i Pagalbos Koncertas

I

šaika

Visi nariai yra šaukiami į 
Tarptautinio Darbininku Apsi-

LORIMER RESTAURANTKAM REIKALINGAS senyvas žmo
gus ant ūkės, ar apie namus dir- 

apie daily- j 
reikia patai-Į 

taipgi į 
Kalbu lietu

si avi š-

mirė kovo 8 AS nusimanau
.. j dės darnus, ganu kas
H) Cl. į syti, myliu daržuose dirbti;

i tinkamas prie biznio, 
viškai, rusiškai, lenkiškai ir 
kai. Pas gerus žmones nereikalau
siu jokio užmokesčio, tik noriu užlai- 

Liko palaidota kovo.kymo- Esu sveikas ir dirbsiu, kiek 
Tr . į... pajėgsiu. Kam būčiau reikalingas,

n Kalno kapmcsc. 1 meldžiu rašyti man sekamu adresu: i
Peter Lapinsky, Box 1053, Weirton, i 
W. Va. (58-60) i

1611 E. 91st SI.
d. Palaidotas kovo
Alyvų Kalno kapinėse.

Ilinora Maironczuk, VI die
nu, 11.0 Hopkins St., mirė ko

Ginki u otų Į) i ktad ariu 
Mineoloj ir apielinkėse, 
gaudė arba viliojusi merginas;) 
paskui vedėsi arba vežėsi jas, 
už miesto ir vertė jas lytiškai i 
su jais susinešti. Kurios prie-i 
šindavosi, tas nuogai išrengda-1 
vo ir, parsimetę ant sniego,1 
žagindavo vienas po kitam. [ 

!tautinės Darbininku Pagelbos Fada viena iš merginų, vardui
Stefania Sweeney niekaip ne- n .
pasidavė, tai jie per brutali.š- vICwS

... ____________ , __________  M prievartą ją išžagino ir pa- 
į tainėje, 119 E. 11th St., New.s^į užmušė. 
Į Yorko._______________________ !

Tarptautinė Darbininkų Pa-1 
gelba atlieka šelpimo darbą ^ong Islande., 
streikieriams, alkaniems 
darbių maršuotojams ir kt. 
užsitarnauja visokios para-į 
mos iš sąmoningų darbininkų 
puses. Paremti gi šią organi
zaciją dabar bus galima per 
skaitlingiausią lietuvių darbi
ninkų atsilankymą Į didįjį jo
sios koncertą.

Dabar žodelis 
muzikantus. Jie 
mi prisidėt prie 
Simfonijos, kuri 
koncerte. Kas 
griežti smuiku, kornetu, trom
bonu bei kitais instrumentais, 
visi tie yra prašomi nuvykti --------------- --------------------
į šios Simfonijos repeticijas, šį Banko of United States, Ber- 
ketvirtadienį, ko^o 12 d., 7 i narčias Marcus telaikė tiktai! 
vai. vakare, po 
blth St., New Y

Raudonieji šokikai ir šoki-; 
gynimo 17tos kuopos mėnesinį I kės, Darbininkų Simfonijos $ 
susirinkimą, kuris bus laiko-i Orkestrą ir kitos dailiškos spė- 
mas šiandien vakare, “Lais-ikos išpildys programą Tarp-; 
vės” svetainėje. |

r_ . .. . ta i • • i 1 (W. I. R.) koncerte, kurisfarptautmis Darbi n inkų; j kg ktadienį 7 vaI. va. 
Apsigynimas dabar Įtempta k kovo 13 d Webstel. sve. 
visas savo spėkas, kad pri
verst valdžią paliuosuot visus Į 
areštuotus streikierius, demon-! 
st rantus ir kitus politinius ka
linius. Lietuviai darbininkai 
irgi turi veikliai prisidėt nrie 
šios kovos už mūsų kiasės 
draugų paliuosavimą. Kiek
vienas 17-tos kuopos narys ir 
narė privalo šiandien vakare 
būti savo susirinkime, ir išgir
sti, kas yra ir bus daroma to
je svarbioje kampanijoje, ir , 
Jiiek galint prie jos prisidėti.

Be to, šiame susirinkime 
bus ir įvairių kitų dalykų, ku-|" 
riuos reikės apsvarstyti 
spręsti.

Už Ka Gubernatorius 
Giria N. Y. Policiją?

La i d otų v i ų a pę i g.o m i 
uosi graborius J. Garš^

rūpi-

ir nu-

N. Y. valstijos gubernato
rius Rooseveltas giria New 
Yorko miesto policiją. Už ką 
gi ii užsitarnavo to pagyrimo ?'bininkiški

Kas nužudė milionierių i (aj j 
gemblerį Rothsteiną, policija į 
“negalėjo’’ dar sužinoti; kas j 
nudėjo gengsterių draugą tei
sėją Elwellf, policijai taip pat 
“nežinoma;” kas paskutinėmis 
dienomis už miesto išvežė ir 
pasmaugė Vivianą Gordonai- 
tę, policija “nepajėgia suras
ti” jokių pėdsakų. O ‘tokiai 
policijai šiems metams pridė
ta dar $62,000,000 algos. Ne-! 
gana to; dabar jau miesto vy
riausybė samdo privatinius 
Pinkertonų detektyvus, moka 
jiems po $500* į < 
iieškot įvairių žmogžudžių ir 
kitu stambių kriminalistų.' 
Rc’škia, nei patys miesto po
nai nepasitiki savo policijos ir 
savo valdiškų detektyvų gabu
mais bei gerumais. Bet sam-, 
dant privatinius detektyvus.: 
juk vėl pasitaiko miesto vai-' 
dininkams 
grr fto.

Už ką gi tad miesto polici-! 
i" užsitarnavo pagyrimo nuo 
v: htijos gubernatoriaus? 
hont už tai. kad mėlvnsiūliai 
rrsirodė tokiais budeliais 
P"’eš streikuojančius bei de
monstruojančius darbininkus 
ir bedarbius.

Del tų kriminalistų žygių 
'dabar eina teismas Hickvillė, 

. Apart kitų, yra
be_ . tardomas ir John Murray. Be 
jį!tos žmogžudystės, jis dar yra

— | pasižymėjęs kaip narkotiškų [ mas iLs ketvirtadienį 
svaigalų pardavinėtojas, plėši- “Laisvės” svetainėj. 8- 
kas ir jaunų mergaičių žagin
tojas. Su juom, kaip su šai- 
kos vadu, sandarbininkavo ir 
jo sesuo Margaret, 17 metų 
amžiaus.

PARDAVIMAI 
[PARSIDUODA restoranas, geroj vie
toj. Kas norit įgyti gerą biznį, 

I kreipkitės po No. 755—3rd Avė., 
kampas 25th St., So. Brooklyn, N.Y.

(56-61)
T

O

BROOKLYN, N. Y.
Į i 

L.DAS.A. 1-mos kuopos susirinki-I 

 

į, 13 d. kovo, ■ 
.. 8-tą vai. vakare. 

Visos/drauges ateikit į šį susirinki
mą, les turime svarbių reikalų ap
kalbėti. Atsiveskit ir naujų narių.

Org.
(56-59)

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVE”

į lietuvius) 
yra šaukia-!
Darbininkų' ,
grieš tame i Tm $37 Savo Pmigy fame 
tiktai gali'-

Banko Prezifaias Telaikė

Šmugelio Banke
Prezid entas nu bankrutuoto

IŠRANDA VOJIM AI
PASIRANDAVOJA kambarys _ vie
nam ar dviem vyram ar njerginom, 
šviesūs ir su šiluma. Kreipkitės po 

, No. 99 Union Ave., Apt. 30, C. B., 
j Brooklyn, N. AL

Telephonc, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. L 
Juniper 5-6776

rr>

um.’ 7 East; $37 savo pinigų tame banke. [ 
e. Dalyvau-[Tuo tarpu kelis mėnesius prieš) 

kite tose repeti jose, visi dai
li et u via i muzikan-

VISOKIU RUSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—PabandykiteI

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

geroj 
ir ai- 1

B i z- !

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučernė, biznis 

vietoj, apgyventa vokiečiais 
riais, įdirbtas per ilgus metus,
nis geras, bet kaina irgi neprasta, i 
Norinti įgyti gerą biznį, kreipkitės 

i t
• Į “Laisves” ofisą, gausit adresą.

'(56-59)

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
nauįon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis,, Brooklyn, N, Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau j rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo- 

Atnaujina senus ir krajavus

c*/- x
Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y-

X-Spindulių Diagnoza
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

mis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Dickens 2-1182nuostabus karo paveikslas, kuris buvo sensacija Europoj! 
“COMRADES OF 1918” (DRAUGAI 1918 M.) 

Vokiečių filmas epika, kuri širdį drasko neapykanta prieš 
karo dūkimą

CAMEO THEATRE, 42nd St. ir Broadway
; Atidarymo dienoje sėdynes reservuotos! Prasidedant su Penktadieniu 

rodys be perstojimo už prieinamas kainas.

[banko užsidarymą Marcus ir[ 
[kiti direktoriai užkūrė smar- 
i kiausią kampaniją, kad žmo- 

.1 nes dėtųsi Į tą banką pinigus. |[ 
[kąip į “saugiausią,” ir pirktųsi 
į jų Šerus. Tuo būdu jie išlie- 

žė iš žmonių d ar apie 60 m ii ie
nų dolerių, šmugėliškai gi nu
varydami bankrūtan banką, jo 
viršininkai nušlavė, virš 200

Jmilionų dolerių šimtams tūks- 
kuriais 

ir

Telephone, Greenpoint 9-2320
Telephone, Stagg 2-4409

diem ^kad Finlandiją ir kitas fa-! Policija Bndališkai Mušė 
v j v. • . šistines šalis. Mitingo vieta— i- • • n t* • i JEAN BRUCEJūrinius Darbininkus

%

Mg

I

H inimosi Pamokas su-

stei-

Fo^o^ra/as

per
per

T ■

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Fourth St. 
d. J. Gor- 
iš keturių 
Jis kalb#ė- 
Amerikos

n i mitingą prie unijos raštinės, j 
prakalbų buvo nutarta 

ir
.rei-

į'^/KsiftJtrint •

t ančių depozitorių, 
daugiausia buvo darbininkai 
smulkūs biznierėliai.

Gus Sonnenberg
šį vakarą, 69th Regiment 

Armory, 26th St. ir Lexington 
Ave., New Yorke, iki pergalės 
risis Gus Sonnenberg, buvęs
sunkiasvoris pasaulinis čampi-’_
onas ristikas, su Pat McGill, mKAITYKIT IR PLATIN- 
airių ristikų čampionu, 1 KIT “LAISVĘ”

bedarbiams ir se>-gantiems jū
riniams darbininkams būtų 
veltui teikiama medikale prie
žiūra, su aprūpinimu kvatiera 
ir maistu; kad nebūtų jokios

[diskriminacijos prieš ateivius 
r negrus darbininkus;

bei darbininkai būtų samdomi 
[Bedarbių Tarybą, o ne

mi-j Seamen’s Institutą.

416

TEL., 2-0783

!«, IK

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM

libalzamuoja ir laidoja numirusiu- 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
•omobiliua ir karietas veselijoms 
<rikitynoni8 ir pasivažinėjimam f

Protesto Mitingas Pries 
Ateivių Deportavhus

New Yorko distriktas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni- 

j mo turi šiandien vakare, 8-tą 
i vai., masinį protesto mitingą 
prieš ateivių darbininkų de
portavimą iš Amerikos į Ven-[

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKE*!)

Jis Kausis su 231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Irving Plaza svetainė, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke, 
čia ypač bus protestuojama, 
kad valdžia suėmė d. 
Bebritsą, 

[ dienraščio 
' torių,

• i-v.• v/'1'i fašistinių mėsininku nagus,pasiplesti ekstra! , . v. 1 . .Dalyvaudami šiame mitinge 
-■ • [ lietuviai darbininkai, taipo!

• pat išreikšite savo protestą - 
Ne- (P1**6** abelnąjį ateivių darbi

ninkų persekiojimą ir prieš su
manymus Įstatymų, kuriais 
norima ateivius -suregistruoti, 
nutraukti jų pirštų antspau 
dus, supasportuoti, grūmo 
jant deportavimu jiems už bi-;1}' 
le kokį žingsni darbininkų 
bed arbi ų j u d ė j i me.

Visi į tą masinį protesto 
tingai

Pereitą pirmadieni Bedarbių 
Louis Taryba Jūrinių Darbininkų 

vengru komunistų i Industrinės Unijos laike irįasi- 
“Uj Elore” rėdai

kurį nori išdeportuoti Įijr po
i eiti prie Seamen’s Institute!
I viršininkams Įteikti savo

Seredbje, 11 Kovo (Mareli), 1931 m
6Slh RECT AMORY LEXINGTON AVEM1E

New Yorko bedarbiai 
gia tarpšavinio lavinimosi pa
mokąs, kurios Įvyksta Down
town Bedarbių Tarybos kam
bariuose, 27 East 
Pereitą pirmadienį, 
mrn davė pirmą 
"(iš brėžtų lekcijų, 
io temoje: “Rolė
Darbo Federacijos ir Socialfa- 
šizmas.”

Po jo kalbos buvo plačios 
diskusijos. Sekantį trečiadie- 
n; d. t Gorman duos kitą lek
ciją, toje pačioje vietoje, 2:00 
vai. po pietų. Jo tema bus: 
“Rolė Darbo Unijų Vienybės 
Lygos.” j

Downtown Bedarbių Taryba 
šaukia masinį mitingą prieš 
prigavingą darbininkų samdy
mo agentūrą, ant kampo Leo-t 
nard ir Church gatvių, 10:30 
vai. iš ryto.

ŠEŠTAS DIDELIS MENUO
Sėkmingiausia vokiečių kalbamo] 

filmo j operetė
'Zwer Herzen Im % TAKE 

(Two Hearts in Waltz Time) 
Vienno’s Apysaka. Viskas deda
si aplink Vienftos valcą.

JŪS TURITE JI MATYTI

55th ST. PLAYHOUSE
154 West 55th Street 

netoli 7th Ave. 
Rodoma nuo pietų iki vidurnakčio 

Tel.: Circle 7-0129

Risis Buvęs Pasaulinis 
Čampionas

f 1i 1

Pabaigus prakalbas ir 
formulavus savo reikalavimus, 
apie 500 jūrinių darbininkų 

* numaršavo prie Seamen’s Ins
tituto, kur jų delegacija nune
šė reikalavimus. Įeinančius 
delegatus pasitiko policija ir 

'neprileido jų prie Įstaigos vir
šininkų. Tada. delegacija su
grįžo prie pasilikusios gatvėje 
minios, bedarbių jūreivių iri 
pranešė jiem apie policijos pa-| 
sięlgimą. Tada jie greit susi-! 
tarė eit visi sykiu ir priversti.

. policiją prileisti juos Įteikti 
■ viršininkams r e i k a 1 a vimuš. 
Į Tarpduryj Įvyko susikirtimas 
įsu policija, kur policija palei- 
j do revolverių drūtgalius ir 
buožes darban. Daug buvo 
lengviau sužeistų, o vienas d. 
Cass buvo sunkiai,sužeistas ir 
nugabentas Į ligoninę.

Jūrinių darbininkų gyveni
mo sąlygos yra labai blogos. 
Ir ši demonstracija Įvyko dėl
to, kad nesenai vienas jūrei
vis mirė del netikusio ir ma
žai duodamo maisto, ką ir gy
dytojas, kuris jį apžiūrėjo’, pri
pažino. Kitas jūreivis nuėjo 
pas viršininkus sirgdamas; 
jam kraujas be sustojimo te
kėjo iš burnos, ir jis prašė me
dikais pagelbos, bet viršinin
kai nekreipė į tai jokios do
mės, nepaisydami greitos pa
gelbos reikalo.

Pradžia 8:25 Vai. Vakare

26th Street, New York City

ANTANAS KANDRATAS 
• Lietuvių čampionas

ASTUONIOS POROS VISO GERIAUSIŲ RISTIKŲ 
Gus Sonnenberg su Pat McGill 

Stanley Stasiak su John L. Sullivan 
Geo. Zarynoff su Tony Calelino 

Joe Thomas su Al Morrelli 
Rex Smith su Otto Huttannen 
Nick Lutze su Abie Kaplan 

Jack Sherry su Mina Donnetti

TIKIETAI: $1.05, $2.10 ir $3.15 '

Del užsitikrinimo geresnių, sėdynių, išanksto reikalau
kite ti kietų, nes sėdynės rezervuotos.

Tel., Wisconsin 7-6186

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

7 G

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalj vidurki malimą Nereikia Virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. -Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.......................... 60c, per paštą

Mes

229

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės fiių receptu dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat tunme žolių ir gerą saridgl} gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, 8avininka* 

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Grecnpoint 0-2617-2360-3514

Itkirpkit ii ąkelhim« ir prlaiv’fcit Startu su olBaMymu.




